Citre
CURTEA DE APEL CLUJ

15.04.2019

subsemnatul oLANEANU NlcoLAE CRIST|NEL cu
domiciliul in calea Mosilor
nr'290' bl 36, sc 1, ap 10, sector 2, Bucuresti, cu
adresa de corespondenta in strada
lntrarea Vartejului nr. 3G, oras. Voluntari, judetul
llfov, in temeiul prevederllor art. 503
alin'2 pct"l c.pr'civ., coroborat cu prev. art. 503
alin.3 c. pr. civ., art" 199 alin 2), art.42
pct' 13) din cod proc civ si art.2,11 si 139 din Legea
3o4t2oo4si art 2 alin3 din legea
30312004 formulez prezenta :

coNTESTATtE itt ANULARE
impotriva deciziei civile nr. 81119.02.2019 pronunfata de
citre curtea

de
Apel cluj in cadrut dosarutui civil nr. 1o21t12}st2o16,la
sectia a ll a civila.
vi solicitim ca, in aplicarea prevederilor art.S08 c.pr.civ. si dispunefi
anularea hotir6rii gi, rejudecdnd, si admitefi apelul
subsemnatului ce a format
obiectul cauzei cu numirul mai sus indicat.

Apreciez ci hotdrArea cont
referitoare la alcdtuirea instanlel' (art.503 alin.2 pct.1
c.pr.civ, art. 1gg alin (2) si arl.42
pct 13 privind incompatibilitatea, arl.43 alin 2 privind
abtinerea, arl22c.pr.civ. privind
obligatia judecatorului sa afle adevarul, art. 2 alin privind justitia
1
si impartiala,
art' 11 privind distribuirea aleatorie din legea 3o4l2oo4, art.unica
2 alin 3 privind
independenta si impartialiatea din Legea 3o3l2oo4
si art. 10 din Legea 304 privind
procesul
echitabil)

in acest sens, indic faptul cd, astfel cum am aritat in mod
constant pe parcursul
solutionirii cererii de apel, desemnarea completului de judecati
cdruia i s-a trimis spre
solu(ionare cererea de apel, s-a realizat cu incdlcarea
normelor legale privind
repartizarea cauzelor la ambele instante Tribunal
si curte de Apel, aspect ce
echlvaleazd cu incdlcarea normelor referitoare la alcdtuirea
instantei.(a se vedea

dezvoltdrile cuprinse la secliunea B)

A

in fapt, cu privire la nerespectarea dispozitiei prevazute !a
art. 11 si 13g din
legea 304 privind distributia aleatorie
(1) Arit cd, impotriva sentin[ei civile nr.11g1t27.00.2018 pronunfata in dosarul
nr' 10211128512016 al Tribunalului Specializat Cluj am declarat
apel, cale de atac ce a
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determinat transmiterea dosarului spre competentl solulionare Cu(ii de Apel Cluj seclia a ll-a civilS.
De la bun inceput, am inleles sd atrag atenlia instanlei de apel, cu privire la
nerespectarea normelor ce reglementeazd sub aspect procedural modul de transmitere
siinregistrare a dosarului in calea de atac.
Cererea noastri de apel a fost inregistratd la Tribunalul Specializat Cluj la data
de 18.10.2018. Cu toate acestea, desi termenul de apel s-a implinitin jurul acelei date.
dosarul a beneficiat de o inregistrare efectivi la nivelul Cur(ii de Apel Cluj, dupa o
asteptare de 12 zile, abia la data de 30.10.2018, primind termen la data de 15.01 .2019.
S-a creat astfel o stare de incertitudine privind modalitatea de gestionare a
dosarului, din punct de vedere administrativ, atAt la nivelul Tribunalului Specializat Cluj,
cAt gi la nivelul Curlii de Apel Cluj.
Pentru a atrage atenlia cu privire la necesitatea aplicdrii normelor privind
inregistrarea gi reparlizarea dosarului in mod riguros, judicios si impa(ial, am formulat
cereri, la data de 19.12.2018 qi ulterior la datele de 07.01.2019,23.01.2019 si
19.02.2019, adresate Curlii de Apel Cluj, prin care am solicitat a mi se permite si fac o
verificare efectivd a modului in care sunt respectate exigentele legale privind
imparlialitatea, obiectivitatea si transparen!a modului de repartizare a cauzei citre
completul de judecatd.
Petitiile din fisierul din anexa 1 auvizal nerespectarea principiului legalitatii, cat si
principiul repartizarii aleatorii prevazut de art. 199 alin 2 C.proc.civ, privind incalcarile,
atat la Tribunal cat si la Curtea de Apel, a dispozitiilor imperative referitoare la alcatuirea
instantei, in sensul incompatibilitatii instantelor cat si a judecatorilor care au solutionat
cauza. Petitiile le-am transmis simultan pe adresele de email ale Curtii de Apel, ale
judecatorilor cauzei, colegiului de conducere cat si lnspectiei Judiciare din cadrul CSM.
Ca urmare este indeplinita conditia de vadminisibilitate a contestatiei in anulare
prevazuta de art. 504 alin 2 C. proc. Civ.

Am atras atenfia asupra faptului ci toate aceste operaliuni administrative
determini in mod direct modul de alcituire al completului de judecati gi ca orice
neregularitafi in cadrul acestui proces intern afecteazd in mod direct legalitatea
judecalii.
ln timpul procesului civil, prin cererile din anexa 1 am solicitat Curtii de Apel sa
mi se comunice informatii si inscrisuri privind dovedirea repartizarii aleatorii a dosarului
1021, prin raportare inclusiv la celelalte dosare, care au intrat in aceeasi zi la Curtea de
Apel (cu indicarea numarului de ordine si orei introducerii acestora in aplicatia ECRIS)
prin comunicarea:
- unui extras din registrul general al Cu(ii de apel Cluj, cu dosarele care au intrat la
registratura instanlei la aeeagi datd cu aceea a intrdrii prezentului dosar (men{ion6nduse ora de intrare a fiecdrui dosar);
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- unui extras din sistemul ECRIS, care sd conlini ora la care a fost repartizat fiecare
dosar, pentru a se putea verifica daci dosarele au fost introduse in sistemul ECRIS in
ordinea in care au intrat la instan!6, cu respectarea normelor legale;
- imprejurdrii dacd la introducerea in sistemul ECRIS a dosarului nr.
10211128512016 au fost ,,blocate" unele completuri de judecati qi eventualul motiv al
blocdrii;

- unui extras privind

introducerea gi repartizarea in sistemul ECRIS a prezentului
(dovada
dosar
introducerii in ECRIS purtind menliunea datei gi a orei introducerii in
ECRIS in vederea repartizirii aleatorii;
- inscrisul privind modalitatea de alcdtuire a completului de judecate ,,A3" cdruia i sa incredinlat solutionarea prezentului apel.

Rispunsurile din datele 14.01.2019, 15.02.2019, fisier din anexa 2, cu caracter
generic transmise de cdtre Curtea de apel Cluj m-au determinat si formulez o noud
cerere in 19.02.2019 prin care si solicit a mi se comunica un extras din baza de date
(ECRIS), privind ordinea introducerii in ECRIS a dosarelor inaintea repartizirii acestor
dosare de citre acest program informatic. PAnd la data prezentei nu am primit un
rdspuns prin care sd se ofere justificdri punctuale gi depline privind aspectele invocate
si care si fie inso{it de dovezile solicitate, ceea ce mi determini si consider cd
introducerea dosarelor Tn ECRIS si repartizarea acestora cdtre completele de judecatd
s-a realizat, la data repartizirii dosarului nr.10211128512016, in mod necorespunzitor,
infrdngAndu-se astfel garantia oferitd de principiul repartizdrii aleatorii a dosarelor gi

determindndu-se o alcituire gregiti a completului de judecati care a solufionat
cererea de apel.

Lipsa unei transparenle concrete cu privire la procedura de repartizare,
determind prezumlia cd dosarul nu a fost introdus in ordinea intririi dosarelor la Curtea
de apel Clui, respectiv in ordinea in care acestea fiqureazd in reoistrul oeneral al
instantei de judecati iar completul de judecatd mentionat mai sus nu a fost alcdtuit
aleatoriu

Conform art 7 din Hotararea CSM 137512015 (1) Pregedintele cur{ri de apel
exercitd prerogative manageriale in scopul organizdrii eficiente a activitalii cur{ii, precum
gi atribulii de coordonare gi control privind administrarea curlii de apel gi a instan[elor
din circumscrip[ie, dupd cum urmeazd:
g) organizeazd gi coordoneazd activitatea de repartizare aleatorie a cauzelor gi
stabilegte regulile aplicabile in situaliile neprevdzute de lege sau de prezentul
regulament;
Or, Curtea de Apel Cluj a repartizat dosarul nr.10211128512016 completului de
judecata nr. A3 compus Botis Maria si Popovici Camelia, cu nerespectarea art. 11 si
139 din Legea 30412004 privind distribulia aleatorie.
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ca

urmare a cererilor din 19.12.2018, 07.01 .2019, 23.01.2019 si 1g.02.201g
adresate Cu(ii de Apel Cluj, nu mi s-a comunicat data, ora si ordinea introducerii
in
ECRIS a dosarelor, fisa flecirui dosar care a fost introdus in ziua de 30.10.2018
in
sistemul ECRIS si nici extras din sistemul ECRIS care si conlini ora la care a fost
repartizat fiecare dosar, precum nici factorii de repartizare pentru a putea
determina pe
baza de dovezi, dincolo de orice suspiciune rezonabild, privind nerespectarea
distributiei aleatorie prevazuta in lege, respectiv daci repartizarea dosarului 1021
s-a
realizat cu respectarea legii sau, din contr6, s-a realizatin aceeagi manierd
dirijata,
precum cea de la nivelul Tribunalului Specializat Cluj, in legatura
cu care voi prezenta
maijos.
Maniera informd de respectare a principiului distribuliei aleatorii a dosarelor,
precum si neregulile constatate cu privire la atribuirea citre completul
de primi instanld,
nu pot decAt si imi intireasci concluzia cd aceleasi nereguli s-au perpetuat dirijat
si
controlat la nivelul Curtii de apel Cluj, cu intentia pronuntarii hotararii judecatoresti
care
a fost prefigurata intr-un alt cadru.
Dirijarea dosarului 1021 cu nerespectarea legii la Tribunalul Specializat
Cluj, privind distribui rea aleatorie.
Tribunalul Specializat Cluj mi-a incalcat dreptul la un proces echitabil ca urmare a
dirijarii dosarului 1021, cu rezultatul respingeiii cererii si actiunii subsemnatului,
deoarece dosarul a fost introdus in sistemul informatic ECRIs in ordinea dirijata,
preferentiala si nu in ordinea cronologica, in care dosarele au fost inregistratl
in
registrul general al instantei.

Dosarul 10211128512016 a fost dirijat judecatorului Costea Rares Razvan de
catre presedintele Tribunalului Specializat, Motu Flavius, (probabll intr-o interpretare
si
aplicare interesanta a prev. art. 14 din Legea 3O4:2OO4 prevede ca,,(1) presedintele
Tribunalului Specializat exercita atributii manageriate...scop in care i"1,1 ur*ar".sfe
si
raspunde de repaftizarea aleatorie a cauzelof).
Actiunea subsemnatului in dosarul nr. 1021t128512016 a fost trimisa catre
Tribunalul specializat cluj prin e-mail in data de 11.11.2016, ora 12:43 (intr-o zi de
vineri) (anexa 3 - extras cu e-mailul cu viza tribunal). Dosarul a fost inregistrat pe rolul
Tribunalului Specializat Cluj asa cum rezulta din adresa tribunalului, dar si din fisa
dosarului in data de 14.11.2016 la ora 9:08:00. Adresa tribunalului (anexa 2)
mentioneaza ca in ziua de 14.11.2016 au mai fost inregistrate pe rolul instantei
un
numar de 6 dosare, dar din documentul ,,istoric repartizare dosare" rezulta ca in ziua
de
14.11.2016 au fost de fapt repartizate B dosare, iar in raportul referitor la dosarele
din
data de 14.11.2016 sunt prezentate 11 dosare (?l?l).
Deci dosarul 1021 care a intrat primul la instanta cu o zi lucratoare inainte
1111.2016 (vineri) la ora 12.43- a fost inregistrat a doua zi 14.11.2016 (tuni) ta ora
09:08 in registrul general al instantei, d?r ? folt introdus in ECRIS intr-o ordine'dirijata,
invgrsa fara de ordinea inregistrarii celorlalte
l 1021 s.a fie
dirijat completului de judecata ,,preferat", a tosi introous in ECRIS ulterior dosarului nr.
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1025 care a intrat la instanta in aceeasi zi la ora 13:03:02 si dupa dosarul 1024 care a
intrat la ora 12'.34'.58.
Referitor la comunicarea unui extras din sistemul ECRIS, care sa contina ora la
care a fost repartizat fiecare dosar, Tribunalul Cluj ne-a comunicat ca, in temeiul
regulamentului de ordine interioara al instantelor de judecata, aprobat prin hotararea
CSM 137512015 si hotararea de colegiu nr. 6 din 15.11.2017 toate dosarele inregistrate
intr-o zi sunt repartizate printr-o singura operatiune efectuata dupa ora 14:00, ceea ce
este NEADEVARAT si IMPOSIBIL. Dosarele in ,,istoric repartizare" nu figureaza ca au
fost introduse in ordinea inregistrarii la Tribunal. Aceasta maniera de lucru da nastere
posibilitatii de inregistrare a dosarelor intr-o ordine preferentiala, alta decat ordinea in
care cauzele s-au inregistrat la instanta, ceea ce este inadmisibil, pentru ca astfel se
poate dirija dosarul catre un complet,,doriUpreferat".
Dirijarea dosarului 10211128512016 catre completul de judecata preferat compus
judecatorul
din
Costea a fost posibila, in mod evident, prin nerespectarea art. 11si 139
din legea 30412004 referitor la distributia aleatorie, cat si nerespectarea art. g4 din
Hotararea CSM 1375120151 privitor la obligatia inregistrarii si introducerii in aceeasi zi a
dosarului in sistemul ECRIS.

Astfel, dosarul nr. 1021/1285120'16 nu a beneficiat de distributia aleatorie - in
conditiile in care dosarul a intrat la instanta cu o zi in urma si a fost introdus in sistemul
ECRIS, a doua zi intr-o ordine inversa fata de dosarele care au intrat dupa dosarul 1021
- ci doar de o introducere in sistemul ECRIS la momentul potrivit, pentru ca dosarul sa
fie dirijat completului de judecata preferat.

ln fine, fata de considerentele de mai sus nu se poate considera ca a fost
indeplinita distributia aleatorie a dosarului 10211128512016 prevazuta in lege, chiar daca
dosarul a fost introdus in sistemul ECRIS deoarece in situatia in care nu s-ar fi asteptat
o zi, intervalul de timp in care au fost repartizate dosare care au intrat la instanta,
dosarul 1021 ar fi fost repartizat altui complet de judecata care ar fi pronuntat in dosar o
hotarare legala. Dirijarea dosarului 1021 catrejudecatorul Costea, adus cu delegatie, cu
nerespectarea legii privind distributia aleatorie a avut ca rezultat, Hotararea nelegala de
respingere a actiunii data prin sentinta 1191127.06.2018 cu ignorarea cu intentie a
nerespectarii legii, a unor hotarari judecatoresti^cu putere de lucru judecat si a art. 33
alin 4 din a Doua directiva a Consilului Europei', potrivit careia limitarea dreptului meu
de subscriere de noi actiuni nu poate fi ingradit prin statutul societatii.
Sentinta nr. 1191127.06.2018 a judecatorului Costea (anexa 4) a fost atacata

prin apel (anexa 5).

Pentru rezultatul concret al executarii mandatului primit de la persoane din afara
sistemuluijudiciar, cu privire la dosarele subsemnatului, judecatorul Costea a promovat
t

cl

CSM

htras din Art.
din Hotararea
1375 12015
Actele de sesizare a instanlei depuse personal sau prin
reprezentant, sosite prin poStd, curier ori fax sau in orice alt mod prevdzut de lege, se depun la registraturd, unde, in aceeasi zi,
dupd stabilirea obiectului cauzei, primesc, cu exceplia cazurilor previizute de lege, datd certd Si numdr din apticalia ECRIS.
'E*t.as art. 33 alin 4 din A doua directiva a Consiliului furopei: ,,Drepiul de preempliuru nu poo.t"7ii*itrt ,ou

-(l)

retras prin statut sau actul constitutiy......"
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in functia de presedinte la Tribunalul Specializat Cluj ca unic candidat, imprejurare care
nu exclude legatura de cauzalitate cu respingerea cererilor de probe si respingerea
actiunii
dosarul Farmec S.A. nr.10211128512016. Apare
fiind evidenta
descurajarea celorlalti contracandidati ai d-lui Costea de a participa la acest "concurs".

in

Tribunalul nu mi-a comunicat factorii de repartizare
subsemnatului din data de 22.03.2019.

ca

ca urmare a

cererii

Or nu putem sa acceptam ca dosarul 10211128512016 a fost distribuit aleatoriu
doar pentru ca a fost introdus in aplicatia ECRIS, dar intr-o ordine preferentiata, nu
in ziua in care a fost inregistrat ci a doua zi, adtca la momentul potrivit cand
ECRIS urma sa repartizeze dosarul completului compus din Costea Rares Razvan
Mai mult, nici Tribunalul Specializat Cluj, ca instanta care a judecat in fond
si nici Gurtea de Apel Cluj nu au facut dovada, cu inscrisuri probatorii
neechivoce, privind distribuirea aleatorie a dosarului 9i factorii de repartizare.
Simpla indicare a faptului ci dosarul a fost introdus in aplicafia ECRTS intr-o
ordine preferentiala nu dovedegte ci dosarul a beneficiat de distribuirea aleatorie
prevazuti de lege.
ln fapt, introducerea dosarelor in ziua de 30.10.2018 s-a facut intr-o ordine
neregulata, necronologica fata de ordinea intrarii si inregistrarii dosarelor in registrul
general al instantei, precum si intr-o ordine preferentiala si controlata, cu scopul si cu
rezultatul ca dosarul 1021 sa fie introdus in aplicatia ECRIS abia la momentul cand se
cunostea ca ordinea de repartizare a aplicatiei ECRIS urmeaza sa repartizezeldirijeze
dosarul 1021 completului compus din Botis Maria si Popovici Camelia.
Asteptarea excesiva de catre Tribunalul Specializat Cluj a unui numar de 12 de
zile pentru trimiterea apelului la Curte, care se afla in aceeasi cladire se justifica doar
prin timpul necesar de formare a completului de judecata compus din Botis Maria si
Popovici Camelia, fiind inceput de an judecatoresc.

Sistemul ECRIS nu functioneaza in sistem urna, dosarele sunt introduse in
aplicatie intr-o ordine si sunt repartizate de ECRIS in aceeasi ordine catre completurile
de judecata, ordinea introducerii determinand ordinea de reparlizare, ceea ce face ca
repartizarea sa fie nu doar predictibila, ci direct si facil dirijabila, ca urmare a
nerespectarii stricte a ordinii in care dosarele au fost primite la instanta competenta,
precum si a manipularii ordinii de introducere a acestora in sistemul de repartizare.

Din nefericire, Curtea de Apel a refuzat sd ofere dovezi concrete privind
distribuirea aleatorie a dosarului 1021, asa cum prevede legea. Sistemul nu permite
introducerea globala a cauzelor si repartizarea aleatorie a acestora. Cauzele sunt
preluate una cate una, in sensul ca factorii de repartizare si cauzele se introduc manual
in ECRIS, iar sistemul le reparlizeaza ulterior potrivit algoritmului absolut anticipabil
(usor de previzionat) de catre functionarul implicat in repartizare, lmpreuna cu
persoanele desemnate de lege gi conducerea Curtii, care organizeaza si coordoneaza
activitatea de repartizare aleatorie a cauzelor conform art. 7 din Hotararea CSM
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137512015. Din nefericire, persoanele implicate constant in procedura de repartizare pot

sa anticipeze cu foarte mare precizie la ce complet se va repartiza noua

cauza
introdusa, dat fiind ca acestea cunosc instant la ce complet tocmai s-a repartizal cauza
pe care a introdus-o anterior in sistem.
In considerarea celor de mai sus, se poate influen{a deosebit de facil repartizarea
de catre ECRIS a unei cauze unui anumit complet de judecata.lntroducerea cauzelor in

ECRIS se va realiza astfel incat sa se asigure repartizarea cauzei ,,sensibile"
completul dorit, fara a se prezenta ulterior dovada ordinii de introducere a cauzelor

la
in

ECRIS privind neregularitatea savarsita si fara a crea dubii unei persoane neavizate"

ln concluzie, sistemul informatic ECRIS a fosf fraudat, facand posibita

diriiarea dosarelor judecatorilor preferati, avand
considerente:

in vedere

urmatoarele

-

sistemul informatic ECRIS de repartizarc a dosarelor permite introducerea in
sistem de mai multe ori a unui dosar prin atribuirea unui alt numar, pana cand dosarul
este repartizalla completul de judecata preferat;
- exista posibilitatea blocarii mai multor completuri de judecata asa cum e posibila
blocarea unuia, astfel incat completul care ramane in sistem pentru repartizare sa fie
doar unul sau anumite completuri de judecata; pot fi eliminate unele completuri pe motiv
ca ar fi incident parametrul ,,gradul de incarcare" al completului, fara ca justitiabilul sa
poate verifica in concret, daca acest parametru trebuia in mod real aplicat;
- poate fi aleasa o perioada de repartizare in raport de ,,caracterul urgent al cauzei"
in care sa fie un singur complet de judecata care are sedinta.
- in ,,fisele dosarului" care se depun la dosarul cauzei nu se reflecta parametrii de
repartizare si nici respectarea disp. art. 95 alin. 4 din Regulamentul de ordine interioara
al instantelor judecatoresti privind repartizarea in ordinea inregistrarii la instanta a
dosarelor, potrivit caruia: ,,Pentru aplicarea criteriului aleatoriu in sistem informatic sau
ciclic, dosarele se inregistreazd in ordinea sosinr la instanld gi se repartizeazd in
aceeagi ordine de cdtre persoana sau persoanele desemnate anual de pregedintele
instanlei, cu avizul colegiului de condLtcere."
Factorii de repartizare contribuie la dirijarea cauzei unui anumit complet de
judecata sunt subiectivi si este imposibil de efectuat o verificare privind veridicitatea si
corecta lor utilizare.

Lipsa furnizarii informatiilor de catre Curtea de Apel si Tribunalul Cluj
referitor la factorii de repartizare in dosarul 1021t128sr2016.
Pentru a realiza in mod transparent o verificare concreta si eficienta a respectarii
conditiilor legale si regulamentare de distribuire a dosarului, am solicitat in data de
22.03.2019 sa-mi fie comunicat ce pondere a avut fiecare factor relevant care este
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parte a algoritmului de repartizare a cauzei unui anumit complet de judecata, dupa cum
urmeaza:

1.

complexitatea dosarului

-

ce pondere a fost stabilita in concret pentru

acest dosar.

2"

numarul de dosare noi pe complet de judecata, respectiv complexitatea
- ce pondere a avut acest factor?

aditionala pe complet

3.
4.

data sedintei- ce pondere a avut acest factor?

5.

factorul de aleatorietate (randomness)

compatibilitatea completului in functie de obiect si partilparticipanti
pondere a avut acest factor?

-

ce

- ce pondere a avut acest factor?

Cererile mele au ramas fara raspuns.

Blocarea aplicatiei ECRIS catre anumite completuri de judecata.
Curtea de Apel nu a dovedit cu inscrisuri nici daca aplicatia ECRIS a fost blocata
catre anumite completuri de judecata, la momentul repartizarii dosarului 1021.

Or, din perspectiva considerentelor de mai sus nu putem accepta ca doar
introducerea in ECRIS (la momentul potrivit) reprezinta distribuirea aleatorie a dosarului
prevazuta la art. 11llegea 30412004, ci doar aparenta cu rezultatul dirijarii dosarului
1021 completului de judecata preferat, care contribuie la simularea procesului civil,
nicidecum in conditii de independenta si impartialitate.

B.

Aspecte generale privind ,,incilcarea normelor referitoare la alcituirea

instan[ei".
intrucAt Codul de procedurd civilS nu este generos In ceea ce priveste
clarificarea in{elesului sintagmei ,,alcdtuirea instanlei", suntem nevoili si apeldm, spre
limurirea noliunii examinate, la prevederile cuprinse in Legea nr.30412004 - privind
organizarea judiciard, precum si la Regulamentul de ordine interioari al instanlelor
judecitoregti (Hotardrea CMS nr.137512015).
Mentionim faptul cd analiza necesari cauzei vizeazd alcituirea instan{ei,
exclusiv din perspectiva completului de judecati desemnat si solu{ioneze cererea
noastrS. in acest context devin relevante prevederile privind repartizarea/distribuirea
aleatorie a cauzei precum gi dezvoltirile pe aceastd temd (urispruden{iale gi
doctrinare).
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B.1.

Despre scopul 9i natura garanfiei oferite de reglementirile privind
distribuirea/repartizarea aleatorie a cauzelor spre solufionare completului de
judecati.
in decizia nr.685/2018, Curtea Constitulionald a Romdniei menlioneazd, de o
manierd neechivoc5, ,,intre garanliile aferente impartialitifii obiective a instanfei,
parte a dreptului la un proces echitabil, se inscrie caracterul aleatoriu atdt al
distribuirii cauzelor in sistem informatic, cdt 9i al compunerii completului de
iudecati instituit de lege".
Curtea Constitutionala refine ci:
,,lnstantele judecitoregti, astfel cum sunt reglementate prin Constitulie 9i Legea nr.
30412004, i9i realizeazi funclia de infiptuire a Justiliei prin intermediul judecdtorilor
organizati in completuri de judecatS. Pentru ca organizarea puterii iudecdtoresti si nu
ini in sine
truan
ri
te de arbitrar
rul consti
bilit ca
iudecatd se
Astfel, curtea constati ci leqiuitorul constitutionar a dat o mare importantd ordonirii
actiunii puterii iudecitoresti atAt la nivelul instanlei supreme, cdt gi la nivelul celorlalte
instanle inferioare. Aceastd construc[ie constitu[ionalS a dus la calificarea la nivel legal
a aspectelor referitoare la compunerea instantei iudecdtoregti, ca fiind norme de
procedurd de ordine public6. De aceea, incilcarea prevederilor legii referitoare la
Gompunerea completului de judecati exprimi o exigenti de ordine publici, a
cdreiincilcare atrage nulitatea absoluti a actelor pronun[ate de acesta.
O astfel de viziune asiguri coerenti acliunii puterii judecitoregti, garantdnd, in
acelagi timp, independenla gi imparlialitatea judecitorului. Dreptul la un proces echitabil
are la baza sa exact aceste doui caracteristici esenliale, iar incdlcarea reglementirilor
referitoare la compunerea instantei chiar de citre aceasta atrage, in mod cert, o
suspiciune/indoiali rezonabild cu privire la posibilitatea ca instanlele sd nu fie
independente sau impa(iale.
Notiunile de "independenti" 9i "imparfialitate obiectivi" sunt str6ns legate
intre ele, astfel incit, din perspectiva jurisprudenfei Curfii Europene a Drepturilor
Omului, trebuie analizate impreuni [a se vedea mutatis mutandis Hotirarea din g
octombrie 2008, pronunlatd in cauza Moiseyev impotriva Rusiei, paragraful '1751. prin
urmare, jurisprudenta constantd a Cur[ii Europene a Drepturilor Omului, referitoare la
aplicarea art. 6 din Conventie - dreptul la un proces echitabil gi garanliile generale ale
unui proces echitabil, aratd ci independenla tribunalului nu poate fi separatd de
impartialitatea acestuia, iar aceste doud condi{ii trebuie intrunite cumulativ atunci cAnd
se apreciazd asupra respectirii art. 6 din Conven{ie. in acelagi sens, Tn doctrini s-a
subliniat ci art. 6 paragraful 1 impune in mod distinct at6t condilia impa(ialitilii
tribunalului, cdt 9i pe cea a independentei lui. (...)
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Curtea Constitutionald reline ci, in acord cu jurispruden[a Cu(ii Europene a
Drepturilor Omului, in privin(a determinirii caracterului independent al instanfei,
aparentele joaci un rol deosebit, intrucdt ceea ce este in disculie este increderea
pe care instanfele judecitoregti, intr-o societate democraticd, trebuie si o inspire
publicului ( ,) [Hotdrdrea din 29 septembrie 2001, pronunlatd in Cauza Sahiner
impotriva Turciei, paragraful 441. De asemenea, alituri de aparenfe, independenla
instantei se evalueazdin functie de modul de numire a membritor acesteia, durata
mandatului Ior si qarantiile impotriva presiunilor exterioare [Hotdrarea din 25
februarie 1997, pronuntati in Cauza Findlay impotriva Regatului Unit, paragraful 731.
Cu privire la impa(ialitatea judecitorului, in jurisprudenla sa [cu tiilu
exemplificativ retindndu-se Decizia nr. 558 din 16 octombrie 2014, publicati in
Monitorul Oficial al Rominiei, Partea l, nr.897 din 10 decembrie 2014, paragrafele 1g,
20, 25 9i 26, 9i, in acelagi sens, a se vedea Decizia nr. 169 din 24 martie 2016,
publicata in Monitorul Oficial al RomAniei, Partea l, nr. 353 din g mai 201G, paragrafele
17- 24, Decizia nr. 625 din 26 octombrie 2016, publicati in Monitorul Oficial al
RomAniei, Partea l, nr. 107 din 7 februarie 2017, paragraful 1g, Decizianr.278 din 26
aprilie 2017, publicati in Monitorul Oficial al Rom6niei, Partea l, nr. 882 din g noiembrie
2017, paragrafele 51 gi 52, sau Decizia nr.776 din 28 noiembrie 2017, publicati in
Monitorul Oficial al Romdniei, Partea l, nr.58 din 19 ianuarie 2018, paragraful 18 gi
urm.l, Curtea Constitulionald a statuat ci impar[ialitatea magistratului - garanlie a
dreptului la un proces echitabil - poate fi apreciati intr-un dublu sens: un demers
subiectiv, ce tinde a determina convingerea personali a unui judecitor intr-o cauzd
anume, ceea ce semnificd aga-numita impa(ialitate subiectivi, gi un demers obiectiv,
cu scopul de a determina daci acesta a oferit garanfii suficiente pentru a exctude
orice indoiali legitimi in privin[a sa, ceea ce semnificd aga-numita imparfialitate
obiectivi (HotirArea Cu(ii Europene a Drepturilor Omului din 1 octombrie 1982,
pronuntati in Cauza Piersack impotriva Belgiei, paragraful 30). De asemenea, Curtea a
retinut ci impa(ialitatea subiectivd este prezumati pdna la proba contrard, in schimb,
aprecierea obiectivi a imparfialitifii constd in a analiza dac6, independent de
conduita personali a judecitorului, anumite imprejurdri care pot fi verificate dau
nagtere unor suspiciuni de Iipsd de impa(ialitate (Hotdrdrea Cu(ii Europene a
Drepturilor Omului dtn 24 mai 1989, pronunfati ?n Cauza Hauschitdt impotriva
Danemarcei, paragratul 47, sau Hotdrirea din 15 decembrie 2005, pronun(ati in
Cauza Kyprianou impotriva Ciprului, paragraful'1211. AnalizAnd art. 124 alin. (2) din
Constitutie, Curtea a constatat cd judecdtorii se bucurd de prezumlia constitulionali de
impartialitate, aceasta fiind atagati statutului lor profesional.
Aceasti prezum[ie poate fi, insi, risturnati, in mod individual, cu privire Ia
fiecare judecitor in parte, in conditiile in care se demonstreazd Iipsa impar[ialitifii
subiective sau obiective a judecdtorului." (inchidem citarea extinsd)
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Prin raportare la perspectiva oferitd de citre Curtea ConstitutionalS ca urmare a
deciziilor CEDO pronuntate cu caracter repetitiv in scopul intaririi mecanismelor
obiective de asigurare a independelei si impartialitaliijustiliei, inlelegem a invoca tocmai

o

a

impartialitdtii obiective a judecdtorilor cauzei, generati de o gresiti
alcituire/determinare a completului de judecati ce a fost ?nvestit cu solutionarea cauzei
noastre (apelul ce a format obiectul dosarului nr.1021h2gsl2o16).

lipsd

in acest sens, Curtea Europeand a Drepturilor Omului a relinut cd, in aprecierea
imparfialitifii obiective, aparentele au un rot deosebit, deoarece intr-o societate
democratici tribunalele trebuie sd inspire deplini incredere justifiabililor (a se
vedea in acest sens gi HotdrArea din 1 octombrie 1982 pronunlati in Cauza piersack
impotriva Belgiei, paragrafele 28-32, Hotirdrea din 26 octombrie 1984, pronunlati in
Cauza De Cubber impotriva Belgiei, paragrafele 25-30, sau HotdrArea din 24 mai 1989,
pronuntati in Cauza Hauschildt impotriva Danemarcei, paragrafele 46-52).

Cu referire la impa(ialitatea obiectivd a tribunalului, Curtea Europeani a
Drepturilor Omului a aritat cd aceasta consti in a determina dac5, independent de

conduita personald a membrilor sdi (valen{a subiectivi a impa(ialitdlii), unele
imprejuriri sau fapte ce se pot verifica aulorizeazd a pune in disculie impa(ialitatea lor.
Testul obiectiv privegte, indeosebi, legdturile ierarhice sau de altd naturd intre judecitor
gi ceilalti participanti la procedurd, astfel incAt trebuie demonstrat, de la cazla caz, dacd
o asemenea relatie de o asemenea naturd sau grad indici lipsa impa(ialitilii
tribunalului [Hotirarea din 23 aprilie 2015, pronunlatd Tn Cauza Morice impotriva
Frantei, paragraful 771. Acesta trebuie si determine daci tribunatul insugi gi,
printre alte aspecte, compunerea sa au oferit suficiente garanfii pentru a exclude
orice indoiali rezonabili in privinfa imparfialitetii sale IHotd16rea din 12 ianuarie
2016, pronun[atd in Cauza Miracle Europe KFT impotriva Ungariei, paragraful 54].
Astfel, normele cu caracter organic privitoare la compunerea tribunalului sunt
menite sd asigure increderea publicului in actul de justitie. De aceea, "nu trebuie doar
sd se faci dreptate, trebuie sd se 9i vadi ci se face dreptate" ["Justice must not only
be done, it must also be seen to be done"] - HotdrArea din 26 octombrie 1984,
pronuntati in Cauza De Cubber impotriva Belgiei, paragraful 26.
Curtea Constitufionali conchide in sensul:
,,Astfel, repartizarea cauzelor in mod aleatoriu, fiind o normi de organizare
judiciara cu rang de principiu, a fost instituiti prin art. 11
9i art. 53 din Legea nr.
30412004, cu scopul de a conferi o garanlie in plus independenlei funcllonale a
judecdtorului gi impartialitilii actului de justi{ie, principala modalitate de repartizare
aleatorie fiind cea informatici [a se vedea gi Decizia nr. 5103 din 1 noiembrie 2011,
pronunlati de inalta Curte de Casalie gi Justi[ie - Seclia de contencios administrativ 9i
fiscall. Prin urmare, gi in privinta compunerii aleatorii a completului de judecatd,
hotdririle Colegiului de conducere al inaltei Cu(i de Casa[ie 9i Justilie - de la momentul
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aplicirii prevederilor art.32 din Legea nr.30412004, astfel cum au fost modificate prin
Legea nr.25512013 9i Legea nr.20712018 (respectiv din 1 februarie 2014 pand in
prezent) - trebuiau sd fie o expresie a acestei garantii gi si inldture orice posibilitate de
a nu fi tragi la so(i toli membrii completului, evit6nd, astfel, instituirea introducerii "de
drept" a unui judecdtor cu funclie de conducere din cadrul inaltei Cur[i de Casalie gi
Justilie, ca membru al Completului de 5 judecitori, care, pe aceastd cale, devine 9i
pregedinte al Completului. O asemenea obligalie incumba inaltei Cu(i de Casalie gi
Justitie in virtutea loialitalii pe care aceasta trebuia si o manifeste fala de principiile
constitutionale 9i jurisprudenla cu(ii Europene a Drepturilor omului."

Observim astfel ci, insigi Curtea Constitufionali, conferi principiului
repartizirii aleatorii a cauzelor un rol esenfial in cadrul mecanismului de
infiptuire a justifiei. Mai mult principiul este extins la nivelul compunerii completului de
judecatd (in spela analizatd exclusiv din perspectiva ,,completurilor de 5 judecdtori"), cu
consecinla ,,sanclonirii" solu{iei adoptate de cdtre Colegiul de conducere a inaltei Cu(i
de Casalie 9i Justitie cu privrie la modalitatea de stabilire a compelturilor de 5
judecdtori.

8.2.

Reglementarea
regdsim in cadrul:

de principiu a repartizirii aleatorii a cauzelor o

- Att. 199 C.pr.civ. inregistrarea cererii
(2) Dupd inregistrare, cererea gi inscrisu rile care o insoJesc, la care sunt atagate,
cdnd este cazul, dovezile privind modul in care acestea au fost transmise cdtre instanld,

se predau pregedintelui instantei sau persoanei desemnate de acesta, care va lua de
indatd mdsuri in vederea stabilirii in mod aleatoriu a completului de iudecatd,
potrivit leoii.
- Att. 42 - Alte cazuri de incompatibilitate absolutd (1) Judecatorul este, de asemenea,
incompatibil de a judeca in urmdtoarele situalii: 13. atunci cdnd existd alte elemente
care nasc in mod intemeiat indoieli cu privire la impartralitatea sa.
- Art. 43 alin 2: Judecdtorul care gfie cd existd un motiv de incompatibilitate in privinla
sa esfe obligat sd se ablind de la judecarea pricinii.
- Art.11, 139 din Legea nr.30412004 privind organizarea judiciari

Art. 11
Activitatea de judecafd se desfdgoard cu respectarea principiilor distribuirii
aleatorii a dosarelor gi continuitd[ri, cu exceplia situatiilor in care judecdtorul nu poate
participa la judecatd din motive obiective.
Art. 139
(1)
Regulamentul de ordine interioard al instantelor judecdtoregti se
sfabilesc:

Page 12

of23

b) modul gi criteriile de repartizare a cauzelor pe complete de judecatd,

in
vederea asigurdrii respectdrii principiilor distribuliei aleatorii gi continuitalri.
(2) Regulamentul de ordine interioard al instan[elor judecdtoregti se aprobd de
Secfia pentru judecdtori a Consiliului Superior al Magistraturii, prin hotdrdre care se
publicd in Monitorul Oficial al Rom1tniei, Partea l.

-

Att.103-104, 116 alin.2 din Regulamentul

de ordine interioard

judecdtoregti (Hotdrdrea CMS nr. 1375/2015)
Art. 103

al

(1) Repaftizarea aleatorie a cauzelor se realizeazd de cdtre

instanletor

persoanele

desemnate anual de pregedintele instanlei.

(2) Prin metoda sistemului ciclic dosarele sunt preluate de persoana sau
persoanele desemnate potrivit alin. (1), care repartizeazd cdte un dosar, in ordine,
completelor de judecatd competente, stabilite conform aft. 101 atin. (st.
Art. 104
(1) Ori de cdte ori se impune aplicarea metodei de repartizare ciclicd a dosarelor,
acestea se atribuie. in functie de data inregistrdrii la instanta respectivd, cdtre
completele de judecatd competente, in ordinea numerotdrii acestora.
Art. 116
(2)La instanta de control iudiciar, dosarele se transmit persoanei desemnate cu
repartizarea aleatorie in vederea repartizdrii pe complete. Dispozitiile referitoare la
inreoistrarea cererilor gi alocarea numdrului in aplicalia ECRIS la prima instanld se
aplicd in mod corespunzdtor pentru cdile de atac. dacd leoea nu prevede altfel.

B.3. Repartizarea dosarului lipsiti de caracterul aleatoriu, cdtre completul de
judecata format din Costea la Tribunal si completul nr, A3 (format din Botis Maria si
Popovici Camelia), dublati de relinerea dosarului de cdtre Tribunal qi trimiterea
acestuia la Curtea de apel dupi un interval excesiv de timp de 12 de zile, nu exclude
existenta unor elemente extrajudiciare, strdine de cadrul legalitalii si impa(ialitdlii ce
trebuie si guverneze procesul civil gi care accentueazi temerile subsemnatului privind
lipsa garantiilor privind procesul echitabil, in dosarul analizat.
Nu pot dec6t sd consider ci rezultatul procesului-hotdrdrea judecitoreascd este consecin{a directd a acestei dirijdri nepermise, a dosarului cdtre completul A3.

C.

Analiza

incilcirilor

de naturi a atrage anularea deciziei contestate.

Normele mai sus indicate au fost incdlcate

la nivelul Cu(ii de Apel Cluj,

personalul administrativ ale acesteia ne-repartizdnd dosarul subsemnatului in functie de
data inreqistrdrii la instanta respectivd, cdtre completele de iudecati competente, in
ordinea numerotirii acestora.
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Consecinla directi a nerespectdrii regulilor/normelor gi a principiilor ce stau la
baza instituirii repartizirii aleatorii, este aceea a desemnirii unui alt complet de judecatd
decdt cel care ar fi fost desemnat in virtutea unei repartizdri aleatorii. Astfel, se pune in
discu{ie impa(ialitatea obiectivi a completului Botis Maria si Popovici Camelia. Or,
ceea ce putea sd reprezinte o ,,indoiald" Ia data constatirii incdlcdrii principiului
menlionat (pe parcursul apelului), a devenit pentru subsemnatul apelantcontestator o
certitudine, ca urmare a respingerii integrale a cererilor subsemnatului si, in cele din
urmi ca urmare a respingerii apelului.
Curtea de Apel Cluj a repartizat dosarul nr.10211128512016 completului de
judecata nr. A3 compus din Botis Maria si Popovici Camelia, cu nerespectarea art. 11 si
139 din Legea 304 privind distribu[ialrepartizarea aleatorie a dosarelor.
Ca urmare a cererilor subsemnatului din data de 19.12.2018, 07.01 .2019,
23.01.2019 si 19.02.2019 adresate Cu(ii de Apel Cluj, s-au furnizat rdspunsuri
incomplete. S-a refuzat a mi se comunica figa fiecdrui dosar care a fost introdus in data
de 30.10.2018 in sistemul ECRIS (pentru a putea verifica dacd s-a respectat ordinea de
repartizare) si nu mi s-a eliberat nici extras din sistemul ECRIS care si conlind ora la
care a fost repartizat fiecare dosar, pentru a putea determina, dincolo de orice
suspiciune rezonabild, dacd repartizarea dosarului 10211128512016 s-a realizat cu
respectarea legii sau, din contr5, ci s-a realizat in aceeagi manierd precum cea de la
nivelul Tribunalului Specializat Cluj.

in aceste condifii, apreciez ci, in realitate, cauza a fost repartizati intr-o
ordine preferenfiali, iar nu in ordinea in care a fost inregistrati in registrul de
intrare al Curfii de Apel Cluj - secfia a ll-a civili. Acest lucru face ca determinarea
impliciti a completului de judecati ciruia i s-a incredinfat solufionarea cauzei, si
fie profund viciatd. Pronunfarea unei solufii de respingere a tuturor solicitirilor
subsemnatului in apel (cereri probatorii, cereri de sesizare a ICCJ, a C.J.U.E., in
vederea aflarii dosarului juridic de la complete de judecata specializate,
respingerea unei hotarari judecatoresti cu putere de lucru judecat, sentinta
53/2009 a Tribunalului Cluj si decizia irevocabila nr. 3612010 a Curtii de Apel
Galati, cereri de repunere pe rol, apelul in sine) a ficut ca ceea ce era o prezumfie
de lipsi a obiectivitafii judecitorilor apelului si devini o certitudine pentru
subsemnatul.
O astfel de situatie neconforma cu principiul analizat vine in totald contradiclie cu
recomanddrile anterioare ale diverselor analize efectuate de diverse organizatii
neguvernamentale care confirmau anterior lipsa unor parghii reale de control al
respectiri i pri ncipi ul u i repartizdri i aleatori i.
Spre exemplu:

.

Expertii SoJust (dintre care unii au ajuns chiar membrli CSM ulterior
studiului) au aratat ca: "esfe posibil ca o anumita cauza sa fie dirijata catre un anumit
Page 14

of23

iudecator. Situatia esfe posib ila prin intermedierea grefierului/judecatorului desemnat sa
se ocupe de repartizarea computerizata a dosarelor. Astfel, se poate anticipa completul
de judecata caruia ii va reveni o anumita cauza:
nu se efectueaza
inea intrarii dosarelor, fie se introduc variabile de timp pentru o perioada in
te doar o sin
ate de atribuire (un
rc
.
ln acelasi sens au fost si concluziile studiului lnstitutului pentru
Politici Publice ,,lndicatori de performanta - un instrument fundamental pentru

masurarea calitatii actului

de justitie in Romania" 3: potrivit unui studiu

sociologic, ,,Un sfert dintre procurori si unul din cincijudecatori apreciaza ca sistemul de
repartizare aleatorie a dosarelor esfe aplicat necorespunzatol'; jumatate dintre
magistratii intervievati (50,1% dintre procurori si 44,8o/o dintre judecatori) considera ca
sistemul de repartizare aleatorie a cauzelor poate fi influentat sau viciat.

.

lntr-un raport realizat de catre Transparency

lnternational

Romania se arata ca "Proqramele informa
astfel incat sa poata asigura impredictibilitatea rezultatului. Totodata programul nu
solutioneaza acele situatii ivite in urma solutionarii incidentelor procedurale, precum si a
cauzelor unde se impune solutionarea de urgenta".

.

Studiul programului ,,lnitiativa pentru o justitie curata"
,,Vulnerabilitati ale sistemului juridic" identifica si urmatoarele aspecle: ,, ("..)esfe
posibil ca o anumita cauza sa fie atribuita unui anumit judecator prin intermedierea
grefierului/judecatorului ce are aceasta atributie si care, prin activitatea indelungata cu
soft-ul, poate anticipa completul de judecata caruia ii va reveni o anumita cauza: fie
operatiunea nu se efectueaza in ordinea intrarii dosarelor, fie se introduc variabile de
timp pentru o perioada in care este doar o singura posibilitate de atribuire (un singur
complet), fie se introduc criterii de complexitate eronate pentru a ghida dosarul catre un

anumit complet (chestiunea esfe parlial remediatd
g

prin

introducerea

rad el o r/f acto ri I o r d e co m p I ex itate).

Dincolo de eventualele lacune privind reglementarea procedurilor de atribuire,
trebuie evidenliate ,,practicile" instantei, de care se pot prevala persoanele insarcinate
cu repartizarea aleatorie la nivelul instantelor (presedinte de sectie, grefier,
informatician).Aceasta situatie lasa loc arbitrariului si transforma repartizarea,,aleatorie"
intr-o repar\izare cu caracter previzibil, dirijata, incompatibila cu principiul consacrat de
lege.

Reamintim faptul cd, incd de la nivelul anului 2009, prin Hotararea CSM nr.
1176116.12.2009 - sectia judecatori, a fost aprobat Raportul privind controlul tematic
pe distribuirea aleatorie a cauzelor in sistem informatic ECRIS prin care s-a stabilit
printre altele: ,,trebuie eliminat dreptul utilizatorului de acces la interfetele care permit
'studiu elaborat in 2008 de l.P.P. in parteneriat cu l.N.M. cu finantare din partea Comisiei Europene, prin
programul Phare 2005 ,,Consolidarea Democratiei in Romania"
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modificarea parametrilor de repartizare aleatorie a unui dosar"; ,,pentru unificarea
practicii si eliminarea posibilitatii de eludare a sistemului prin modalitatea asocierii
ulterioare a partilor, se impune o modificare a aplicatiei ECRIS in sensul imposibilitatii
repartizarii aleatorii a dosarului daca nu au fost respectate anumite conditii";,,inserarea
unor dispozitii in Regulamentul de ordine interioara pentru personalul lT din cadrul
instantelor, care sa reglementeze operatiile de interventie autorizate in sistem ECRIS;
sesizarea Ministerului Justitiei si Libertatilor Cetatenesti cu privire la modificarile
aplicatiei",

Chiar dacd unele dintre aceste deziderate au fost atinse prin modificarile
Regulamentului de ordine interioard a instantelor, probleme de aplicare practici existS.
Or, in prezenta spefi, fali de imprejurarea ci mi s-a refuzat un contro!
efectiv al modului de repartizare a cauzei 9i implicit de alcituire a compietului de
judecat5, se impune concluzia ci normele privind desemnarea aleatorie a
completului de judecati au fost incilcate.
Niciunul dintre rispunsurile furnizate de citre Curtea de Apel Cluj nu sunt
limuritoare sub aspectul repartizirii cauzei subsemnatului in ordinea in care
aceasta a fost inregistrati la nivelul cu(ii de apel cluj in registrul seneral de
intrare/corespondenti a instantei/sectiei. Apreciez ci s-a realtzat repartizarea
dirijati a cauzei cdtre un anumit complet sau cel pulin o repartizare care si evite
completuri de judecati care mi-ar fi putut acorda garanfiile unei judecifi
imparliale.
ln concluzie,
prezumtia de impartialitate si independenta a Tribunalului Specializat Cluj au fost
spulberate avand in vedere urmatoarele considerente:
(1) Dosarul 1021 a fost dirijat de catre judecatorul Motu Flaviu cu dubla calitate de
NAS de cununie al directorului Farmec - Ani Cristian si presedinte la Tribunalul
Specializat Cluj la data introducerii in ECRIS a doua zi dupa ce actiunea subsemnatului
a fost depusa la instanta, in ordinea preferentiala ca judecatorului Costea, adus cu
delegatie, sa-i fie dirijaUrepartizat dosa rul 1021
Motu lancu Flavius este nasul de cununie a lui Ani Cristian director la Farmec,
care prezinta/confirma numarul de actiuni/actionari/cvorum in legatura cu sedintele AGA
ale actionarilor care fac obiectul actiunilor la instanta si al cercetarilor judecatoresti.
(2) Atributiile lui Motu F. Rezulta din art. 14 din Legea 30412004 prevede ca ,,(1)
Presedintele Tribunalului Specializat exercita atributii manageriale...scop in care : (i)
urmareste si raspunde de repaftizarea aleatorie a cauzelor').
(3) Motu Flavius a repartizat dosarul 1021 judecatorului Costea in data de
14.11.2016 cu o intarziere de o zi fata de data la care actiunea a intrat la instanta
.

(11.11.2016).
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Asteptarea de o zi a urmarit momentul potrivit pentru ca aplicatia ECRIS sa repartizeze
dosarul 1021 judecatorului Costea, complet de judecata nr. C16 care a fost adus cu
delegatie de catre judecatorul Baldean Denisa, presedintele Curtii de Apel pentru
solutie favorabila in dosar.

-

lncompatibilitatea lui costea de a judeca cauza 1o2,lt12gstzo16
Judecatorul Costea a respins in dosar cererile de probe in calitate de presedinte

de complet in dosar 1021
Judecatorul Costea a promovat in functia de presedinte la Tribunalul Specializat
Cluj incepand cu 01"01 .2018
Judecatorul Costea nu s-a abtinut cu nerespectarea art.42 pct 13 si art.43 cod
proc civ, fata de motivele din cererea de recuzare din anexa 6, mai mult a beneficiat
din

-

-

partea unui judecator subordonat de solutia de respingere
formulata de reclamant

a cererii de recuzare

-

Judecatorul Baldean Denisa, presedinte la Curtea de apel Cluj a mentinut cu
delegare judecatorul Costea trei mandate desi legea permite doar doua mandate de
delegare, arl" 57 alin 6 Legea 30312004
- Nerespectarea legii de catre presedintele Curtii de Apel Cluj evidentiaza ca a
existat dorinta/intentia unui grup de persoane ca judecatorul Costea sa primeasca
cauza 1021 cu nerespectarea legii, cu rezultatul ignorarii legii, a unor hotarari
judecatoresti cu putere de lucru judecat si sa respinga actiunea.
- ln acest cadru judecatorul Costea a fost titularizat si concomintent a promovat in
functia de presedinte la Tribunalul Specializat Cluj.
Prezumtia de impartialitate si independenta a Curtii de Apel Cluj au fost
spulberate avand in vedere urmatoarele considerente:
(1)Judecatorul Denisa Baldean, presedintele Curtii de Apel Cluj a adus cu
delegatie magistratul Costea la Tribunalul Specializat Cluj, cu scopul dirijarii dosarului
10211128512016 acestui judecator, cu nerespectarea legii. Delegarea judecatorului
Costea a fost efectuata in conditiile nerespectarii art. 57 alin. 6 din Legea 303/200 4 care
prevede doar doua mandate de delegare: "delegarea judecatorilor se poate face pe o
perioada de cel mult 6 luni si poate fi prelungita cu acordulscris a/ acestora cel mult
inca 6 luni". Magistratul Costea a fost ,,preferat" de catre presedintele Curtii de Apel
Cluj, desi au existat cereri de transfer la Tribunalul Specializat Cluj, ale unor magistrati
cu vechime mai mare. La data delegarii judecatorului Costea au existat noua solicitari
de transfer la Tribunalul Specializat Cluj, intre care judecatorul Ana Aldea, care avea o
vechime de 19 ani in magistratura, in timp ce dl. Costea avea o vechime de judecator
doar de 6 ani.
(2) Faptul ca judecatorul Baldean a adus cu delegatie, cu nerespectarea legii
judecatorul Costea la Tribunalul Cluj, justifica un anumit interes pentru judecatorul
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Costea in calitate de judecator preferat fata de ceilalti, dar si o intentie care decurge din
ratiunea obtinerii unei anumite hotarari favorabile adversarilor si la Curtea de Apel Cluj.
(3) ln lumina considerentelor de mai sus se explica si modalitatea dirijarii dosarului
catre completul nr. 43 compus din Botis Maria si popovici camelia

(4) constararea nerespectarii regii ra niverul curtii de apel cluj
Curtea de Apel Cluj a repartizat dosarul nr. 10211128512016 completului de
judecata nr. A3 compus din doamnele judecator Popovici Doina Viorica si
ludecator
Botis Maria Camelia, cu nerespectarea art. 11 si 139 din Legea 3O4l2Od4
privind

distributia aleatorie"
Procedeul controlului justitiei este clasic, se alcatuiesc anumite complete de
judecata formate din judecatori preferati ai ofiterilor din Serviciul Roman
de lnformatii,
iar dosarele se introduc in ECRIS intr-o ordine preferentiala, pentru ca dosarele de
,,interes" sa fie repartizate acestor complete de judecata menite sa indeplineasca
ordinele primite, privind hotararile judecatoresti care trebuie date.
ln data de 19.12.2018, respectiv 09.01 .2019, am transmis Curtii de Apel,
cererile din anexa 1. Curtea ne-a transmis raspunsul din anexa 2 prin care nu ne-a
indicat cum a fost alcatuit completul de judecata, ci doar ca prin hotararea
79103-12.2018, pe care nu ne-au transmis-o si nu am gasit-o nici pe site-ul
www.portal.just.ro, s-a aprobat modificarea compunerll completului A3 care, in noua
compunere este format din doamnele judecator Botis Maria Camelia si judecator
Popovici Doina Viorica.
Curtea de apel mentioneaza ca dosarele au fost introduse toate odata conform
extras din adresa Curtii de Apel; ,,cu privire la repartizarea aleatorie a cauzelor aratam
ca se efectueaza in sistemul informatic printr-o singura operatie si nu in mod individuat
pentru fiecare dosar. Exceptie de la aceasta regula fac dosarele vizate de repartizarea
manuala pentru situatiile expres prevazute de lege',
Fata de aceste informatii incomplete, am redactat cererea de revenire din anexa
1 catre Curtea de Apel Cluj, fara raspuns.
Mai mult, din corespondenta purtata cu Curtea de Apel Cluj, rezulta ca
presedintele acesteia si colegiul de conducere, prin Hotararea 79 din 03.12.201g au
inlocuit din completul A3 judecatorul luga Monica cu judecatorul Popovici Doina (anexa
2 - adresa Curtea de apel catre NC) desi, hotararile colegiului de conducere al Curtii de
Apel Cluj evidentiaza ca problemele medicale de sanatate ale judecatorului luga Monica
au fost de scurta durata, pentru ca judecatorul luga a fost desemnat ulterior si participe
in alte completuri de judecata.
ln concluzie, doamna judecator Baldean Denisa, in calitate de presedinte la
Curtea de Apel Cluj a urmarit sa inlocuiasca in completul de judecata nr. A3 pe
judecatorul luga Monica cu judecatorul Popovici Doina, in condltiile in care pentru
partea adversa judecatorul luga Monica manifesta nesiguranta privind hotararea de
respingere a apelului subsemnatului, iar judecatorul Popovici manifesta deplina
siguranta, in contextul In care a fost cultivata cu cativa ani inainte relatia financiara
dintre Farmec (parata) si societatea Calitop SRL (firma in care socrul Popovici Mircea
avea calitate de consultant - anexa 7 extras site Calitop). Banii primiti de la socrul sau
Popovici Mircea de catre doamna judecator Popovici Doina, proaspat inlocuita de
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presedintele curtii si stersatura din declaratia de avere privind suma de bani pe care
judecatorul Popovici a primit-o de la socrul sau Popovici Mircea, constituie eiemente
palpabile, concrete, ale acestei legaturi care determina concluzia cajudecatorul nu era
nici strain si nici impartial in relatia cu Farmec S.A. (Judecatorul Popovici Maria a sters
din declaratia de avere suma de bani pe care a primit-o de la socrul sau Popovici
Mircea (anexa 8). Socruljudecatorului este unul din consultantii companiei CALITOp cu
sediul in Cluj, companie care a primit peste 70.000 lei de la Farmec, societatea parata
in dosar 1021. Venitul salarial al sotului doamnei judecator din perioada ianuariedecembrie 2017 detinut de la societatea TORA Trading SRL a fost sters din declaratia
de avere.)
Fata de graba excesiva de a judeca apelul, la termenul din 12.02.201g, termenul
initial de pronuntare pentru ziua respectiva, modificat la 7 zile in urma insistentelor
aparatorului meu si respingerea nejustificata a cererilor incidentale care au fost
formulate in dosar, privind
- sesizarea lnaltei Curti de Casatie si Justitie, in temeiul art. 520 alin 1 si 2 cod.
proc.civ. privind lamurirea de catre ICCJ a chestiunii de drept privind daca este legal
sau nu ca limitarea sa se faca in STATUT a dreptului subsemnatului de a subsciie
actiuni
- sesizarea Curtii de Justitie a Uniunii Europene privind lamurirea unei chestiuni de
drept,

am formulat cerere de repunere pe rol a dosarului 1021 prin cererea din 18.02.2019
(anexa 9)

Judecatorul Botis Maria Camelia, intr-o cauza anterioara, la Tribunalul
Specializat Cluj, a confirmat deja increderea conferita de catre ,,organele interesate" si
prin respingerea actiunii subsemnatului in dosar nr. 1516t1285t2012. Repartizarea spre
solutionare a unei noi cauze a subsemnatului impotriva Farmec S.A., devine astfel un
ordin de serviciu, pe care probabil d-na judecator este chemata sa il indeplineasca in
mod corespunzator...
Magistratul Botis Maria face parte din completul de judecata 43 care la Curtea de
Apel Cluj a fost alcatuit nealeatoriu, complet caruia i-a fost dirijat dosarul
10211128512016 in ziua de 30.10.2018 in conditiile in care dosarul a fost introdus in
ECRIS, intr-o ordine preferentiala, pentru ca sa ii fie repartizat.

(5) Curtea de apel a refuzat sa imi comunice informatiile cerute, precum si factorii de
repartizare, invitandu-ma in mod arogant prin adresa nr, 1979/04.04.201g la Ministrul
Justitiei sau la Directia Thenologia lnformatiei din acest minister, desi alte instante miau comunicat aceste informatii.
(6) Decizia 81119.02.20196
precizeaza:

a Curtii de apel Cluj prin judecatorii Botis si

Popovici

,,ln sfarsit in ce priveste nerespectarea dispozitiilor procedurale referitoarea la
compunerea completului de judecata in prima instanta, curtea retine ca inregistrarea
cauzei in sistemul informatic ECRIS a doua zi dupa expedierea prin email nu este un
motiv de nulitate in sensul art. 176 pct 4 din codul de procedura civila. ln primul rand
inregistrarea cauzelor in sistemul ECRIS nu reprezinta un act de procedura in sensul
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aft' 174 si urmatoarele C, proc civ pentru a fi analizat prin prisma considitiitor referitoare
la nulitatea intrinseca si extrinseca. Nu s-a dovedit ca'inregistrarea
cauzei in att moment
decat cel al primirii maitului ar avea drept consecinta incalca principiutui
repartizarii
aleatorii si cu atat mai putin ca ar afecta legatitatea compunerii co'mplet'ului,,
Or, conform art.94 alin 1) si 11) din Hotararea CSM nr.'1375t2015, doar din
motive obiective dosarul poate sa nu fie inregistrat in aceeasi zi si doar
cu aprobarea
presedintelui instantei. ln acest dosar nu a existat o aprobare presedintelui
a
si nici
motive obiective pentru care dosarul sa nu fie inregistrat in ziua primirii
4ft. 94 - (1) Actete de sesizare instanlei depuse personal sau prin
reprezentanL sosife prin pogta, curier ori fax sau in oiice att mod prevdzut
de /ege, se
depun la registraturd, unde, in aceeagi zi, dupd stabilirea obiectutui cauzei, prime]c,
cu
exceplia cazurilor prevdzute de lege, datd certd gi numdr din apticalia ECR/S.

a

(11) Dacd din motive obiective actele de sesizare a instanlei nu
au primit numdr
in aplica[ia ECR/S in condiliite alin. (1), acesfea vorfi prelucrateiu prioritate a
doua zi,
cu aprobarea pregedintelui instanlei sau a persoanei desemnate de acesta,
incheinduse in acesf sens un. proces-verbai gi menlionilnd ca datd certd data depunerii
actului de
sesZare la reg i straturd
ln acest context nu putem accepta ca a existat o repartizare aleatorie a dosarului
1021 la momentul potrivit cand dosarul sa fie ,,repartizat" completului nr.
43 format din
judecatorul preferat costea adus cu acest rezultat evident.
"

(7) Tribunalul Specializat si Curtea de Apel Cluj a incalcat dispozitia prevazuta la art.

471 alin 5 cod proc civ:
,,Dtrpd primirea cererii de apel, respectiv a motivelor de apel, pregedintele instanlei care
a pronuntat hotdrdrea atacatd va dispune comunicarea lor intimatului, impreund cu
copiile ceftificate de pe inscrisurile aldturate gi care nu au fost infdligate la prima
instanld, pun6tndu-i-se in vedere obligalia de a depune la dosar intilmpinare
in termen
de cel mult 15 zile de la data comunicdrii',
in sensul ca, potrivit legii aplicabila la data formularii cererii de apel, Tribunalul ar fi
trebuit sa transmita apelul la Farmec pentru redactarea si transmiterea intampinarii.
Dar in realitate, apelul a fost transmis de catre Curtea de Apel Cluj. In aceasta
situatie nu se justifica de ce a fost tinut 12 zile dosarul in asteptare la Tribunalul
Specializat Cluj' Se poate observa cu usurinta ca nu au fost respectatate nici
dispozitiile
in vigoare dar nici cele anterioare care sa justifice termenul de 12 zile de asteptare
a
momentului potrivit pentru trecerea dosarului la curtea de apel.
Ratiunea/raspunsul este unul singur! Acela a fost momentul potrivit pentru
transmiterea dosarului 1021|a Curtea de apel care este in aceiasi cladire cu Tribunalul.
(B) or, in acest context este evident ca nu a existat repartizare aleatorie
art. 11
Legea 30412004 iar legea privind alcatuirea completului a fost incalcata cu rezultatul
urmarit ca dosarul 1021 sa fie dat la completul,A3 compus din popovici si Botis
(9) Judecatorul Botis are rutina ,,primirii" dosarului Farmec si respingerii actiunii
subsemnatului
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Anterior, acum

cativa ani, la nivelul Tribunalului Specializat Cluj dosarul nr.
15161128512012 initiat de catre subsemnatul impotriva Farmec
S.A. fusese introdus in
ECRIS in ordine preferentiala pentru ca dosarul sa fie repartizat completului
de judecata
- Botis Maria cu rezultatul respingerii actiunii.
conform cererii de repartizare dosar, nu ni s-a prezentat situatia intrarii dosarelor

la Tribunal care sa contina data si ora intrarii dosarului, ni s-a prezentat o
situatie
generala a repartizarii dosarelor in perioada 2008-2012, dar nicid'ecum
ce am cerut,

motiv pentru care in data de 08.01 .2019 am repetat cererea.
Dosarul 15161128512012 a fost repartizat inaintea dosarelor 1509/1 28512012
si
15101128512012, dosare care conform numarului de inregistrare
ar fi trebuit sa fie
repartizate inaintea dosarului 1516t1285t2012. Nerespectarea dispozitiilor prevazute
art' 83, 93 si 95 alin (4) din Hotararea CSM 387I2OOS privind obligatia introducerii Ia
in

sistemul ECRIS

in ordinea intrarii si

inregistrarii dosarelor

in

169istrul general al

instantei, evidentiaza ca dosarul 151 6t12851i012 a fost dirijat judecat5rului
Botis Maria,
pentru ca este un magistrat preferat de catre adversarii-mei.
Oe altfel, respingerea
actiunii de catre magistratul Maria Botis in dosar 1516t128512012, nu
exclude'legltura
de cauzalitate dintre respingerea cererilor
actiunii
dlrijarea dosarului
15161128512012 cu nerespectarea legii privind distributia aleatorie
a dosarelor si a
Hotararii CSM, in conditiile introducerii cauzelor in sistemul ECRIS intr-o
ordine aleasa
si dirijata si nu in ordinea intrarii dosarelor.

si a

si

Tribunalul Clri nu ne-a prezentat dovada repartizarii aleatorie, in sensul
introducerii in ECRIs a dosarelor in ordinea orei de intrare la instanta.
La nivelul Curtii de apel Cluj, dosarul nr. 1516/128512012 a urmat acelasi
procedeu de dirijare cu nerespectarea dispozitiilor prevazute la
art. 11 si 139 din Lege sl
art' 83 si 93 din Horarea CSM 387t2005 care obliga ca dosarele sa fie introduse in
ECRIs in ordinea intrarii dosarelor in registrul generalal instantei.
Dosarul 15161128512012 a fost introdus in ECRIS intr-o ordine favorabila pentru
9? sa fie dirijat completului de judecata compus din magistratii Ungur Livia, Diaconescu
Monica si Dusa Radu care a fost alcatuit ne-aleatoriu, pieferati Oe ofiteri din
SRl, pentru
a primi si acest dosar in care sa dispuna hotararea luata intr-un alt cadru.

(10) Fata de incompatibilitatea judecatorului Popovici a fost incatcata dispozitia
prevazuta la art. 43 privind abtinerea si raportat la art. 42 pct. 13, judecatorul
Popovici care are relatii profesionale cu Farmec SA, parata in dosar, in calitate
de

consultant iar firma Calitop prin intermediul careia desfasoara aceste relatii, primit
a
de
la Farmec peste 80.000 lei

Or aceste relatii sunt de natura sa desfasoara relatii actuale pot

Hotararea in cauza.

D.
o
o

influenta

Admisibilitatea contestafiei in anulare.
temeiul de drept indicat este cet previzut de art.503 alin.2 pct.1 C.pr.civ.;
,,hortnele referitoare !a alcituirea instanfei" ce au fost incilcate sunt cele
expuse la pct. B.2. de mai sus;
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o
o
o
o

hotir6rea contestatd este dati fn apel, neputdnd

fi atacati cu recurs,
potrivit prevederilor legii speciate (legea
nr.31l1gg0). Devin incidente prev.

art.503 alin.3 C.pr.civ.

chestiunea lipsei de impartialitate si de
independenta a Tribunalului
specializat cluj si a curtii de Apel cluj
art. 2 din Legea 304 si art. 2 din
Legea 503t2004
chestiunea ,,exceptiei incompatibilitatii" judecatorilor
au fost incalcate
dispozitiile prevazute la art. 42 pct13, art.
43 c.proc.civ privind abtinerea.
chestiunea ,'excepfiei corespunzdtoare" evocate
de textul art.503 alin.2
pct.1 c.pr.civ., comporti doui posibire
interpretiri:

a) completul de judecatd investit cu solulionarea
apelului nu avea un instrument
procesual adecvat pentru a solutiona
incidentul/excep{ia invocatd de citre subsmenatul
(nu existi o reglementare care sd permitd
completului de judecatd si-si cenzureze
investirea realizatd administrativ in procedura
de repartizare a dosarului ce ajunge spre
solulionare pe masa sa de judecati. in
aceasti situalie, conditia unei premergdtoare
invociri a,,excep{iei corespun zdtoate" devine
inapricabird spelei;
b) completul de judecatd investit cu solulionarea
apelului ar avea un instrument
procesual adecvat pentru a solutiona
incidentul/exceptia invocatd de cdtre subsemnatul
(desi nu putem identifica cu certiiudine
unul). in ,."rrta situa{ie, solicitdm a se refine
cd
subsemnatul am invocat in repetate randuri, prin
cereri adresate dosarului cauzei,
completului de judecatd si conducerii instanlei,
a se adopta mdsurile ce se impun pentru
a se respecta principiul distribuliei aleatorii
a dosarului gi al impa(ialitdlii completului
de
judecat5' Din nefericire, niciuna
dintre cererile subsemnatului nu au fost urmate
de o
solutionare efectivd, astfel ci premisa evocatd
de art.503 alin.2 pct.1 teza finali
c'pr.civ., coroborat cu art. 1gg si art.42 pct
13 cod proc civ este indeprinitd.

E.

PROBE.

Pentru cere mai sus aritate, in temeiur art.
50g arin 1 cod proc civ, in
ipoteza admiterii contestafiei in anulare,
se impune reluarea integrali a procedurii
de solufionare a apetului, prin readministrarea probetor
9i reluarea integrali a
dezbaterilor in cauzd.
Solicitim rejudecarea apelului prin prisma motivelor
de apel depuse la
dosar 9i a solicitirilor cuprinse in cadrul
acestuia.
Fata de toate considerentete de mai sus,
va rugam sa admiteti contestatia
in anulare formulata in temeiul art. 508 cod proc
civ, sa pronuntati o hotarare de
anulare a hotararii AGA Farmec si sa fixati
termen in vederea solutionarii cauzei
printr-o noua hotarare. Avand in vedere
dispozitiile alin 3, deoarece potrivit alin.
1 ale aceluiasi articot, contestatia in anulare
se solutio neaza potrivit dispozitiilor
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procedurale aplicabile judecatii finalizate
cu hotararea atacata (apel), va rugam sa
incuvintati probele solicitate in prezenta cerere.

in probafiune:
- inscrisuri:
- deja depuse: cererire adresate cu(ii de
Aper si nesorutionate;
- a cdror necesitate de administrare va rezurta
din dezbateri.
- acvirarea dosarurui nr.1o21t12gsr2o16
ar curlii de aper cruj;

'solicitarea de date/informafii complete de la colegiul de
conducere al cu(ii de
Apel Cluj, cu privire la repartizarea dosarului analizat(de
la

data intrdrii dosarului
urur or
si
pdnd la prima rezolulie emisd de completul
de judecatd desemnat in .rr.a);"vvqr
- expertiza tehnici informatici realizati pe
baza informatiilor din
cu privire la modul de repartizare a dosarului nr.1021t12g512016 bazele de date
la nivelul curfii

de Apel cluj, in raport de celelalte dosare din ziua
respectiva, privind ordinea
intrarii/inregistrarii si introducerii dosarelor in aplicatia
EcRlS, factorii de
repartizare si daca au fost blocate anumite completuri
de judecata la repartizarea
la Tribunalul si la Curtea de Apel Cluj.
Principalul obiectiv al expertizei informatice este
de a se stabili daca completul

de judecata a fost determinat in mod dovedit
aleatoriu prin identificarea informatiilor din
bazele de date privind corespondenta exacta intre
ordinea inregistrdrii in registrul de

intrare/corespondenfd a sec{iei a ll-a civile gi ordinea
introducerii in sistemul ECRIS a
dosarelor distribuite Tn data de 30. 10.2018, daca
au existat completuri de judecata care
au fost blocate si aleatorietatea completului de judecata
si intarzierea cu 12 de zile a
trimiterii dosarului 1021 de catre Tribunal, curtii de
apel care se afla in aceeasi cladire.

Anexim inscrisurile indicate in prezenta cerere.
Cu stim6,
Contestator
OLANEANU NICOLAE CRISTINEL
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