
Persoanele care refuz` car-
dul de s`n`tate vor face dova-
da calit`\ii de asigurat pe baza
unei adeverin\e care va avea o
valabilitate de 3 luni, eliberat`
la solicitarea persoanelor res-
pective de casa de asigur`ri de
s`n`tate la care sunt luate în

eviden\`, prevede un proiect
de Hot`râre de Guvern publi-
cat pe site-ul CNAS.

"Dup` expirarea perioadei
prev`zut` la alin. (2), persoa-
nele prev`zute la art. 336 alin.
(1) din Legea nr. 95/2006, cu
modific`rile ]i complet`rile ul-

terioare, care refuz` în mod ex-
pres, din motive religioase sau
de con]tiin\`, primirea cardu-
lui na\ional prin depunerea u-
nei declara\ii pe proprie r`s-
pundere în acest sens la casa
de asigur`ri de s`n`tate la care
este luat în eviden\`, înso\it`

de cardul na\ional în situa\ia în
care acesta a fost distribuit, fac
dovada calit`\ii de asigurat pe
baza adeverin\ei de asigurat,
având o valabilitate de 3 luni,
eliberat` la solicitarea asigu-
ratului de casa de asigur`ri de
s`n`tate la care este luat în eviden\`", prevede proiectul.
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Judec`toria Râmnicu Vâlcea
]i-a prezentat vinerea trecut`
bilan\ul activit`\ii din anul
2014. Ca ]i în alte institu\ii
bugetare, personalul este insu-
ficient comparativ cu volumul
de munc` imens, cu toate aces-
tea, la încheierea unui nou ciclu,
institu\ia poate sta cu fruntea
sus comparativ cu multe altele
din \ar`, gra\ie, în primul rând,
unui management de excep\ie,
dar ]i seriozit`\ii, abnega\iei ]i
profesionalismului tuturor ju-
dec`torilor, grefierilor, arhiva-
rilor ]i personalului auxiliar,
lucru amintit în mai multe
rânduri, cu apreciere ]i recu-
no]tin\`, de pre]edintele Bog-
dan Mateescu ]i de vorbitori. 

Printre ace]tia, oaspe\i dis-
tin]i, precum pre]edintele
Cur\ii de Apel Pite]ti, Gheorghe
Deaconu, vicepre]edintele CA
Pite]ti, dar ]i reprezentan\i ai
Judec`toriei Râmnicu Vâlcea,
ai Baroului Râmnicu Vâlcea ]i
ai Colegiului Mediatorilor.  

Fa\` de anul precedent,
volumul total de activitate a
crescut cu aproximativ 10%,
potrivit datelor prezentate de
jud. Marius Lumineanu. Aces-
ta s-a ridicat la 18454 cauze,
din care, pe stoc au fost 2787
de dosare ]i nou intrate, 15667.
Au fost solu\ionate 15.500,
fa\` de 13.900, cu un an în urm`.
Num`rul mare de dosare a
determinat ca fiec`rui judec`-
tor în parte s`-i revin` în lucru
aproximativ 800 de dosare.
Inc`rc`tura pe judec`tor cal-
culat` în raport de num`rul de
dosare aflate pe rol în anul
2014 a fost de 768,9. Acestora
se adaug` stocul, adic` dosa-
rele care se "rostogolesc" de la
an la an, cele vechi fiind

înlocuite de altele. 
Au fost pronun\ate  un nu-

m`r total de 15772 hot`râri,
din care 9546 de sentin\e civile,
655 de sentin\e penale ]i 5571
încheieri (civile ]i penale).
Indicele general de operativi-
tate al instan\ei a fost de
92,18/%, din care, pe civil -
93,19% ]i pe penal, 77,20%.
Num`rul hot`rârilor casate
sau desfiin\ate a sc`zut semni-
ficativ, de la 471 în anul 2013
la 317 în anul 2014. 

{n materie civil` a crescut
procentul dosarelor solu\iona-
te în mai pu\in de 6 luni, de la
82,07% în 2013 la 84,86% în
2014.

În materie penal`, pre]e-
dintele Bogdan Mateescu a
spus c` a crescut sensibil du-
rata de solu\ionare a cauzelor,
ca urmare a intr`rii în vigoare
a noului  Cod de procedur` pe-
nal`, ce a reglementat procedu-
ra de camer` preliminar`, pro-
cedur` susceptibil` s` m`reas-
c` durata de solu\ionare a cau-
zelor, în loc s` fie invers. To-
tu]i, solu\ionarea mai rapid` a
cauzelor în materie civil` a
fost determinat` de m`surile
adoptate  la  nivelul  instan\ei
în scopul reducerii duratei  pro-
cedurilor. Acestea au constat
în organizarea de întâlniri cu
exper\ii din cadrul Biroului
Local de Expertize de pe lân-
g`  Tribunalul  Vâlcea, unifi-
carea practicii administrative,
utilizarea direct`, prin grija  u-
nui  grefier  autorizat  în  acest
sens, a bazelor electronice de
date de\inute de Direc\ia  Ge-
neral` pentru Eviden\a Per-
soanelor Vâlcea ]i Oficiul Re-
gistrului Comer\ului de pe
lâng` Tribunalul Vâlcea. Noi

spunem c`, modul de organi-
zare al celor de la Judec`toria
Râmnicu Vâlcea ar trebui s`
fie un bun exemplu ]i pentru
cei de la Curtea de Apel Pi-
te]ti, pre]edintele Gheorghe
Deaconu venind cu exemplul
pite]tenilor, desfiin\at imediat
de c`tre judec`torii afla\i în
sal`, mul\umi\i de organizarea
excelent` de aici. 

Incheierea a apar\inut pre-
]edintelui vâlcean, care a mul-
\umit echipei pe care o condu-
ce, eviden\iind rolul fiec`rui
angajat al Judec`toriei, de la
judec`tori, la personalul auxi-
liar. Acesta a f`cut o impresie
foarte bun` printr-un mesaj
profund uman, insistând pe
empatia de care trebuie s` dea
dovad` cei ce î]i pun munca în
slujba oamenilor care a]teapt`

de la ei în\elegere ]i dreptate. 

"Judec`torii î]i fac treaba
cu maxim` operativitate, sar-
cinile de serviciu sunt împ`r-
\ite foarte bine, colaborarea
cu alte institu\ii se men\ine
numai în limita legii (…); ni-
ciodat` nu trebuie s` facem
rabat sau compromisuri ]i m`
bucur c` au în\eles asta to\i
participan\ii la actul de justi-
\ie. Voi pleda pentru implica-
rea judec`torului în via\a pu-
blic`; el nu se poate rupe de
mediul social, va trebui s` ne
document`m în permanen\`
din pres` despre ce se întâm-
pl` în comunitate. Cei care
vin în s`lile de judecat` ]i a]-
teapt` solu\ii de la noi sunt
oameni care, poate, în acest
moment merg dup` medica-
mente, nu-]i primesc salariile,

nu ]tiu cu ce s`-]i îmbrace co-
piii la ]coal`; va trebui s`
p`str`m în permanen\` leg`-
tura cu ace]tia".

Mateescu a încheiat cu un
punct de vedere personal fa\`
de presta\ia lamentabil` a
unor magistra\i, în contextul
actual, când DNA ]i forurile
superioare ale Justi\iei fac
cur`\enie general`: "Pu\ine
lucruri sunt mai abjecte decât
un magistrat corupt ]i mai
triste decât unul slab preg`tit",
dar s-a ar`tat optimist ]i mul-
\umit c` face parte dintr-un
colectiv deosebit: "Sunt mândru
c` lucrez la Judec`toria Râm-
nicu Vâlcea, v` mul\umesc tu-
tror pentru seriozitatea ]i co-
rectitudinea de care da\i do-
vad`!"

Kandy Reisenauer

Judec`toria Râmnicu Vâlcea,
exemplu de eficien\` ]i operativitate

pentru Curtea de Apel Pite]ti
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