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CUVÎNT ÎNAINTE 

     Organizarea şi etica profesiilor juridice este prevăzută în 

programul de studiu al studenţilor din primul an. Această disciplină are 

rolul de a furniza studenţilor noştrii cunoaşterea modului de organizare 

al  activităţii principalilor „actori” implicaţi în organizarea sistemului 

juridic românesc, respectiv: magistraţi, avocaţi, notari publici, executori 

judecătoreşti, consilieri juridici. 

     Cunoaşterea principalelor reguli de organizare a fiecărei profesii 

juridice stă la baza înţelegerii întregului sistem de drept. 

     Această disciplină îşi propune să  analizeze în primul rînd 

organizarea magistraturii şi raporturile magistraţilor cu celelalte funcţii 

ale statului. În cadrul ei se studiază deasemeni principiile fundamentale 

de organizare a justiţiei, drepturile şi obligaţiile magistraţilor, 

răspunderea magistraţilor, rolul Consiliului Superior al Magistraturii în 

privinţa carierei magistraţilor. 

      În continuare disciplina are ca scop  cunoaşterea de către 

studenţii anului I a regulilor de organizare şi a regulilor de etică ale 

profesiei de avocat. Avocaţii joacă un rol important în cadrul procesului 

civil sau penal. Prezenţa avocatului reprezintă o garanţie că drepturile 

fundamentale ale părţilor în proces sunt respectate. Avocatul este un 

partener al justiţiei. Pentru acest motiv profesia de avocat este supusă 

unor reguli stricte de etică profesională. 

      Activitatea notarilor publici face deasemeni obiect de studiu al 

acestei discipline. Notarul public este definit ca un organ cu funcţia de 

autentificare a actelor juridice, în scopul de a le conferi 

incontestabilitate sau de atestare a unor fapte cu relevanţă juridică. 
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Activitatea notarială implică şi alte proceduri, cum este procesura 

succesorală notarială.  

Notarul public este învestit să îndeplinească un serviciu de interes 

public şi are statutul unei funcţii autonome şi liberale. Funcţionarea 

activităţii notariale asigură legalitatea actelor juridice şi siguranţa 

circuitului juridic civil. 

Nu lipsită de importanţă este şi activitatea executorilor 

judecătoreşti, care trebuie deasemeni cunoscută de către  studenţi, 

care după absolvirea facultăţii, vor putea îmbrăţişa şi această profesie 

juridică.  Executorii judecătoreşti sunt persoanele însărcinate cu 

punerea în executare a hotărîrilor judecătoreşti precum şi a altor titluri 

executorii. Activitatea executorilor judecătoreşti este foarte importantă 

pentru sistemul judiciar. 

Disfuncţionalităţile profesiei de executor judecătoresc pot 

influenţa în mod negativ aplicarea hotărîrii judecătoreşti. Din acest 

motiv executorul judecătoresc joacă un rol important în procesul civil. 

În finalul notelor de curs, dar nu în ultimul rînd şi fără a fi lipsite 

de importanţă, supunem atenţiei studenţilor noştri, aspecte privind 

activitatea consilierului juridic. 

Consilierul juridic asigură apărarea drepturilor şi intereselor 

legitime ale statului, ale autorităţilor publice centrale şi locale, ale 

instituţiilor publice şi de interes public, ale celorlalte persoane juridice 

de drept public, precum şi ale persoanelor juridice de drept privat, în 

slujba cărora se află şi în conformitate cu Constituţia şi legile ţării.   
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TITLUL I 

ORGANIZAREA JUDECĂTOREASCĂ 

CAPITOLUL I 

Principiile generale ale organizării judecătoreşti 

Prin „principii generale ale organizării judecătoreşti” înţelegem 

acele reguli esenţiale, prevăzute de legea fundamentală şi de legile 

organice1 care stau la baza organizării justiţiei, în scopul asigurării 

funcţiei acesteia-soluţionarea litigiilor ivite între subiectele de drept sau 

rezolvarea cererilor acestora în condiţiile legii2, protecţia persoanelor 

faţă de manifestările abuzive ale autorităţilor publice şi salvgardarea, 

prin mijloace proprii şi specifice, a ordinii de drept. 

Justiţia este un  serviciu public, în sens organic - ca instituţie - şi 

în sens material – ca activitate. 

Noţiunea de justiţie are  mai multe sensuri, două dintre acestea 

fiind legate în mod direct de studiul organizării judiciare: 

- într-o primă accepţiune, justiţia este o funcţie , funcţia de a 

judeca, de a  decide asupra conflictelor ivite între diferitele subiecte de 

drept prin aplicarea legii. În acest sens se spune că judecătorul 

înfăptuieşte justiţia. Într-o astfel de viziune, justiţia este o prerogativă 

suverană care aparţine statului; 

1
 Legile organice sunt cele pe care însăşi Constituţia le declară astfel. Acestea au ca obiect de 

reglementare „materii constituţionale”, urmînd o procedură distinctă de adoptare şi se bucurîndu-se 

de o protecţie specială. 
2
 Trebuie să avem în vedere atît „justiţia contencioasă” cît şi pe „cea necontencioasă”. 
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  - într-o a doua accepţiune, mai restrânsă, prin justiţie se înţelege 

ansamblul instituţiilor prin a căror mijlocire se poate exercita funcţia 

judiciară: instanţe judecătoreşti, magistraţi, auxiliari sau parteneri ai 

justiţiei etc.. Din această perspectivă, justiţia este un serviciu public al 

statului deoarece corespunde unei activităţi organizate, finanţate, 

reglate şi ale cărei rezultate sunt asumate de stat. 

Prin urmare, analizînd cu atenţie unele din prevederile exprese 

ale legii fundamentale, precum şi ale legii privind organizarea judiciară, 

putem enumera ca principii generale ale organizării judiciare: 

1.  Înfăptuirea justiţiei reprezintă monopol de stat; 

2.  Independenţa justiţiei; 

3.  Stabilirea jurisdicţiilor numai prin lege; 

4.  Accesul liber la justiţia pe care legea o pune la dispoziţia celor 

interesaţi; 

5.  Interzicerea instanţelor extraordinare; 

6.  Organizarea ierarhică a instanţelor judecătoreşti şi dublul grad de 

jurisdicţie; 

7.  Distincţia între jurisdicţiile de drept comun şi jurisdicţiile speciale; 

8.  Colegialitatea instanţelor; 

9.  Unitatea de jurisdicţie în materie penală şi civilă; 

10.  Caracterul sedentar şi permanent al instanţelor judecătoreşti; 

11.  Egalitatea în faţa justiţiei; 

12.  Gratuitatea justiţiei; 

13. Procesul echitabil şi durata procedurilor; 

14. Principiul distribuirii aleatorii a cauzelor si cel al continuităţii. 
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1.  Înfăptuirea justiţiei reprezintă monopol de stat 

 

      În societatea modernă rolul de a înfăptui justiţia şi-l  asumă 

statul. Faptul că justiţia este monopolul statului implică două 

consecinţe: 

     - nici o altă autoritate decît instanţele judecătoreşti legal 

instituite nu poate înfăptui justiţia, prin pronunţarea unor hotărâri care 

să se bucure de autoritatea lucrului judecat şi de forţă executorie. În 

acest sens, art.125 alin.1 din Constituţie prevede că justiţia se 

realizează prin Înalta Curte de Csaţie şi Justiţie şi celelalte instanţe 

judecătoreşti stabilite de lege; 

     - cealaltă consecinţă a principiului potrivit căruia justiţia este 

monopolul statului este aceea că statul este obligat să împartă justiţia 

atunci cînd se solicită acest lucru. Judecătorul care a fost învestit cu 

soluţionarea unei cereri nu poate refuza judecata. Bineînţeles că este 

ideal ca judecătorul să soluţioneze cauza cu care a fost învestit, în 

temeiul unui text de lege al cărui conţiunt să fie neechivoc şi perfect 

aplicabil situaţiei de fapt ce caracterizează speţa. Însă, chiar dacă 

legea prezintă neclarităţi sau lacune, judecătorul este obligat să 

recurgă la interpretarea legii, iar în lipsă de text expres la analogia legii 

ori la analogia dreptului şi să rezolve cauza cu care a fost învestit. 

 

2.  Independenţa justiţiei 

 

Independenţa justiţiei este condiţia ei fundamentală, în lipsa căreia 

„justiţia” ar fi o monstuozitate. 



11 

 

Constituţia României nu consacră expres principiul separaţiei puterilor 

în stat, însă receptînd sensurile şi raţiunile acestui principiu, legea 

fundamentală a realizat partajarea funcţiilor autorităţilor publice, 

autonomia sau independenţa acestora,  stabilind mijloacele tehnice de 

colaborare între autorităţi şi cele de control mutual. 

Independenţa justiţiei constituie numai condiţia nu necesară pentru 

buna funcţionare a justiţiei, dar şi mai ales,  garanţia libertăţii individului 

şi a protecţiei sale în faţa puterii. 

Între garanţiile constituţionale ale independenţei menţionăm: 

inamovibilizazea judecătorilor; incompatibilitatea acestora cu orice altă 

funcţie publică sau privată, cu excepţia funcţiilor didactice din 

învăţămîntul superior; interdicţia acestora de a face parte din partide 

politice; subordonarea lor numai faţă de lege. 

Conseţinţele juridice ale acestui principiu trebuie privite din următoarele 

perspective: 

a.  - din cea a raporturilor dintre autoritatea legislativă (Parlament) 

şi cea judecătorească 

   - autoritatea legislativă nu-şi poate aroga competenţa soluţionării 

nici unui proces; 

   - ea nu poate să modifice o hotărîre dată de instanţa 

judecătorească; 

  - autoritatea legislativă nu poate emite legi interpretative al căror 

scop ar fi acela de a furniza soluţii unor procese în curs. 

- autoritatea judecătorească nu poate împiedica realizarea 

funcţiei legislative; 

    - ea nu se poate pronunţa pe cale de dispoziţii generale, 

complinind astfel sau suplinind reglementarea legislativă; 
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    - autoritatea judecătorească nu poate refuza aplicarea legii. 

b.  - din cea a raporturilor dintre autoritatea executivă (Guvern) şi 

cea judecătorească 

- autoritatea executivă nu poate soluţiona nici un proces; 

- ea nu poate împiedica cursul judecăţii; 

- ea nu se poate opune executării hotărîrilor judecătoreşti 

   - autoritatea judecătorească nu poate împiedica realizarea 

funcţiei executive a autorităţilor administrative; 

     - ea nu se poate substiui autorităţilor administrative, emiţînd acte 

administrative în locul acestora sau pronunţînd nulitatea acestora. 

 

3.  Stabilirea jurisdicţiilor numai prin lege 

 

Constituţia României în art.126 precum şi legea privind 

organizarea judiciară precizează că justiţia se  înfăptuieşte prin Înalta 

Curte de Casaţie şi Justiţie şi prin celelalte instanţe judecătoreşti 

stabilite prin lege (judecătorii, tribunale, curţi de apel). Aceasta pentru a 

preveni orice abuz în înfăptuirea justiţiei. Justiţia se înfăptuieşte în 

numele legii. 

 

4.  Accesul liber la justiţia pe care legea o pune la dispoziţia celor 

interesaţi 

 

           Accesul liber la justiţie reprezintă un drept fundamental 

consacrat prin art. 21 din Constituţia României precum şi prin art.6 

pct.1 din Convenţia europeană a drepturilor omului. Accesul liber la 

justiţie comportă două aspecte esenţiale: 



13 

 

- obligaţia statului de a reglementa mijloacele procedurale care 

să permită justiţiabilului să acceadă în faţa unui tribunal independent şi 

imparţial care să examineze cauza sub toate aspectele de fapt şi de 

drept. Sub acest aspect, accesul la justiţie nu implică neapărat 

inexistenţa unor proceduri prealabile sesizării instanţei. Prin urmare nu 

sunt contrare principiului enunţat situaţiile în care legiuitorul stabileşte 

că pentru a sesiza instanţa este necesară parcurgerea unei proceduri 

prealabile. În schimb, procedurile cu caracter jurisdicţional - 

ad ministrativ au caracter facultativ şi gratuit. Alegerea folosirii căii 

jurisdicţional - adminsitrative nu închide accesul la soluţionarea cauzei 

de către judecători deoarece împotriva soluţiei pronunţate în procedura 

administrativă există întotdeauna cale de atac în faţa instanţelor 

judecătoreşti; 

- obligaţia statului de a crea pârghiile prin care să elimine 

eventualele impedimente de fapt care ar putea să îngrădească accesul 

efectiv la judecată. În acest sens, spre exemplu, statul trebuie să 

asigure mijloacele prin care o persoană care nu dispune de resurse 

financiare să poate sesiza în mod legal instanţa de judecată şi să aibă 

parte de un proces echitabil. Aşa cum am arătat, în sistemul nostru de 

drept, asistenţa judiciară este de natură să înlăture situaţiile în 

care justiţiabilul nu poate face faţă cheltuielilor procesuale. 

 

5.  Interzicerea instanţelor extraordinare 

 

Legea fundamentală interzice înfiinţarea de instanţe 

extraordinare. Acestea sunt cele constituite special pentru a judeca un 

anumit proces sau o anumită persoană. Experienţa istorică a 
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demonstrat cu prisosinţă că în faţa unor asemenea instanţe se 

realizează un simulacru de judecată (ca exemplu a se vedea judecata 

lui Nicolae Ceauşescu în decembrie 1989). 

 

6.  Organizarea ierarhică a instanţelor judecătoreşti şi dublul grad 

de jurisdicţie 

 

     Organizarea justiţiei pe sistemul dublului grad de jurisdicţie 

porneşte de la ideea conform căreia controlul ierarhic al hotărârilor 

judecătoreşti este un cîştig incontestabil şi reprezintă atît o garanţie 

pentru justiţiabil în contra abuzurilor care ar putea să apară în 

activitatea unui judecător cît şi o recunoaştere a faptului că judecătorii 

pot greşi în opera lor de aplicare şi interpretare a legii.   

 Acest principiu presupune ca : 

 - instanţele judecătoreşti să nu se situeze la acelaşi nivel 

ierarhic şi să fie grupate două câte două, astfel încât un proces judecat 

într-o instanţă să poată ajunge apoi, prin exercitarea căilor de atac, în 

faţa unei instanţe superioare. Dacă o cauză este judecată în primă 

instanţă la tribunal, apelul se va soluţiona de curtea de apel, 

iar recursul la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie; 

       Chiar dacă procesul urmează trei faze : primă instanţă, apel şi 

recurs - nu se poate vorbi de un triplu grad de jurisdicţie. Recursul este 

o cale de atac extraordinară care nu permite discutarea cauzei sub 

toate aspectele de fapt şi de drept , singurele probleme susceptibile de a 

fi analizate fiind cele de drept şi numai dacă se încadrează în motivele 

indicate în mod expres şi limitativ de lege. Analizarea cauzei sub toate 

aspectele sale de fapt şi de drept şi administrarea unui probatoriu 
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complet este posibilă numai în faza judecăţii în primă instanţă şi în faţa 

instanţei de apel , motiv pentru care chiar dacă legea prevede şi calea 

de atac a recursului, nu se poate vorbi decât de un dublu grad de 

jurisdicţie. 

 

7.  Distincţia între jurisdicţiile de drept comun şi jurisdicţiile 

speciale 

 

Art.126 al.5 din Constituţia Romîniei prevede că prin lege 

organică pot fi înfiinţate instanţe specializate în anumite materii, cu 

posibilitatea participării, după caz, a unor persoane din afara 

magistraturii. Este vorba de instanţe speciale competente să 

soluţioneze anumite categorii de litigii, din anumite domenii ale 

activităţii economico-sociale. 

Instanţele judecătoreşti cărora, îndeobşte le revine competenţa 

de a soluţiona cererile şi procesele civile sunt instanţe ordinare sau de 

drept comun. Acestea sunt instanţe cu plenitudine de jurisdicţie 

(judecătorii, tribunale, curţi de apel). Jurisdicţiile speciale sunt cele 

create prin lege pentru a soluţiona anumite categorii de cereri sau 

procese (ex: Curtea de conturi). 

Constituirea jurisdicţiilor speciale se justifică prin aceea că 

acestea sunt jurisdicţii care, în raport cu obiectul cererilor sau 

proceselor, sunt în măsură să asigure cunoştiinţele tehnice de 

specialitate necesare pentru rezolvarea acestora. Acsemenea 

jurisdicţii, de regulă, realizează rezolvarea cererilor sau a proceselor 

mai rapid şi mai puţin costisitor, fiind jurisdicţii mai favorabile concilierii. 
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8. Colegialitatea instanţelor 

 

         Principiul colegialitaţii presupune ca judecata trebuie făcută de 

mai mulţi judecători şi se opune principiului judecătorului unic. 

    În favoarea sistemului judecatorului unic pledează următoarele 

argumente: mărirea responsabilităţii judecătorului şi deci, o mai mare 

atenţie în judecarea cauzelor, micşorarea numărului de judecatori şi de 

aici posibilitatea unei mai bune remunerări a acestora, posibiltatea 

asigurarii unei mai bune specializări a judecătorilor. 

În favoarea principiului colegialităţii s-au adus 

argumente precum: garantarea imparţialităţii şi prevenirea arbitrariului 

datorită controlului reciproc dintre judecători, posibilitatea formării 

judecătorilor tineri prin formarea unui complet împreună cu judecători 

mai experimntaţi, garantarea unei justiţii mai bune datorită schimbului 

de idei între membrii completului. Sistemul nostru jurisdicţional a 

adopat o forma suplă, încercînd să îmbine avantajele celor două 

sisteme cunoscute: 

          În primă instanţa, în faţa judecatoriilor, tribunalelor şi curţilor de 

apel, cauza este judecată de un singur judecator; 

          În căile de atac, în care se realizează controlul ierarhic, 

funcţionează principiul colegialităţii în formarea completului - 2 

judecători în apel şi 3 în recurs. 

          La Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie este consacrat principiul 

colegialităţii în forma completului de trei judecători, 5 judecatori sau 25 

judecatori (completul stabilit pentru judecarea recursurilor în interesul 

legii ). 
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9. Unitatea de jurisdicţie în materie penală şi civilă 

 

Judecătoriile, tribunalele şi curţile de apel judecă cererile şi 

procesele date prin lege în competenţa lor, indiferent de natura penală 

sau civilă a acestora. Faptul că, în cadrul unora dintre aceste instanţe, 

sunt organizate secţii, nu pune în discuţie principiul unităţii de 

jurisdicţie, în primul rînd pentru că o asemenea organizare reprezintă 

doar o măsură administrativă de raţionalizare a muncii şi, mai apoi, 

pentru că organizarea respectivelor secţii nu creează bariere în 

alcătuirea completelor de judecată, judecătorii unor secţii putînd 

participa, în completele de judecată, la soluţionarea cererilor sau 

proceselor repartizate altor secţii. 

Unitatea jurisdicţiei penale şi civile, înseamnă practic că aceeaşi 

judecători, selecţionaţi în acelaşi mod, supuşi aceloraşi situaţii legale, 

exercită, după regulile procedurale, atît o jurisdicţie cît şi cealaltă. 

Raţiunile acestui principiu pot fi înţelese astfel: 

- indiferent de natura cererii sau a procesului, funcţia jurisdicţională 

este aceeeaşi; 

- potrivit legii, instanţa penală urmează să se pronunţe şi asupra 

acţiunii civile, din oficiu sau la cererea celui constituit ca parte civilă. 

 

10. Caracterul sedentar şi permanent al instanţelor judecătoreşti 

 

          Instanţele judecătoreşti sunt permanente deoarece activitatea 

acestora se desfăşoară în mod continuu, fără întreruperi, afară de cele 

pricinuite de zilele nelucrătoare şi de sărbătorile legale.Vacanţa 

judecătorească, care intervine în perioada 1 iulie - 31 august a fiecărui 



18 

 

an, nu presupune o întrerupere a activităţilor instanţei, ci numai o 

diminuare aacesteia, necesară efectuării concediului de odihnă la care 

au dreptul magistraţii şi ceilalţi angajaţi ai instanţelor.  

            În privinţa caracterului sedentar al instanţelor, trebuie menţionat 

că acestea îşi desfăşoară activitatea în localitatea de reşedinţă stabilită 

prin lege, sediul fiind stabil, determinat şi cunoscut.Caracterul sedentar 

al instanţelor nu exclude ca anumite activităţi procesuale să fie făcute 

în afara sediului acestora, atunci când acest lucru se impune, cum ar fi 

încazul efectăurii unei cercetări la faţa locului sau audierea unui martor 

care nu se poate deplasa. 

 

11.  Egalitatea în faţa justiţiei 

 

           Potrivit art.16 alin.8 din Constituţie, cetăţenii sunt egali în faţa 

legii şi a autorităţilor publice, fără privilegii şi fără discriminări. Nimeni 

nu este mai presus delege. Acelaşi principiu este consacrat şi în Legea 

nr.304/2004 privind organizarea judecătorească, care prevede că 

justiţia se realizează în mod egal pentru toţi, fără deosebire de rasă, 

naţionalitate, origine etnică, limbă, religie, sex, orientare sexuală, opinie, 

apartenenţă politică, avere, origine ori condiţie socială sau orice ale 

criterii discriminatorii. Principiul egalităţii în faţa justitiei presupune ca: 

- toate persoanele să aibă vocaţie egală de a fi judecate de 

aceleaşi instanţe judecătoreşti şi după aceleaşi reguli de procedură; 

-  părţile trebuie să aibă dreptul la aceleaşi probe, aceleaşi 

apărări şi aceleaşi căi de atac; 

- instanta de judecata are obligaţia de a lamurească părţile 

despre drepturile lor, sa dea îndrumări părţilor cu privire la drepturile şi 
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obligaţiile procesuale, atunci când nu sunt reprezentate sau asistate de 

avocat şi sa stăruie prin toate mijloacele legale, pentru a preveni orice 

greşeală privind aflarea adevărului în cauză, pe baza stabilirii faptelor 

cauzei şi aplicarea corectă a legii. Pe lîngă aplicarea dispoziţiilor care 

consacră rolul activ al judecătorului, echilibrul procesului civil poate fi 

realizat şi prin acordarea asistenţei ajutorului public judiciar care 

constă, între altele, şi în asistenţa gratuită a părţii de către un avocat 

delegat de barou. Cheltuielile făcute de stat prin acordarea asistenţei 

judiciare gratuite vor fi puse în sarcina părţii adverse dacă aceasta 

pierde procesul; 

        În jurisprudenţa Curtii de la Strasbourg, în stransă legatură 

cu principiul procesului echitabil s-a dezvoltat principiul ,, egalităţii 

armelor in proces”. Aspectele pe care instanţa europeană le-a analizat 

ca şi elemente ale principiului egalităţii armelor au fost: posibilitatea 

părţii de a-şi exprima punctul de vedere în faţa instanţei în condiţii care 

să nu o dezavantajeze faţă de cealaltă parte, contradictorialitatea 

procedurii, obligativitatea motivării hotărîrilor, administrarea echitabilă a 

probelor, oralitatea procedurii, limba în care se desfăşoară procedura, 

dreptul de a fi prezent la proces. 

        Egalitatea în faţa justiţiei se manifestă şi sub aspectul dreptului 

recunoscut justiţiabililor de a se exprima în instanţă în limba maternă. 

Este adevarat că potrivit legii procedura se desfăşoară în limba 

româna, cererile şi actele procedurale se întocmesc în limba romana 

dar cetatenii romani aparţinînd minorităţilor naţionale se pot exprima in 

instanţă în limba maternă. Dacă una sau mai multe părţi îşi exprimă 

dorinţa de a se exprima în limba maternă, instanţa trebuie să asigure în 

mod gratuit folosirea unui interpret sau traducator autorizat. 
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12.  Gratuitatea justiţiei 

 

         Principiul gratuitaţii justiţiei presupune că parţile nu trebuie să 

plătească judecatorii care soluţionează pricina şi nici pe ceilalţi angajaţi 

ai instanţei ce deservesc serviciul public pe care îl constituie justiţia.  

         Gratuitatea justiţiei dă prestigiu instanţelor de judecată şi în 

acelaşi timp îi determină pe judecatori, ori pe ceilalţi funcţionari, să-şi 

îndeplinească îndatoririle fără părtinire. 

        În aplicarea principiului gratuităţii au fost sesizate probleme 

precum acelea că: 

- totuşi înfăptuirea justiţiei implică cheltuieli atât din partea 

statului, care trebuie să asigure condiţiile materiale pentru 

desfăşurarea activităţii de judecată, cît şi din partea justiţiabililor, care 

sunt obligaţi să plătească taxele judiciare de timbru şi timbrul judiciar, 

onorariile de avocat şi expert, atunci când este cazul, precum şi alte 

cheltuieli legate de administrarea probelor; 

         Gratuitatea nu este totală şi nu ar fi nici de dorit un astfel de 

sistem, care ar încuraja apelarea la justiţie în scop de şicană sau 

pentru cauze care ar  putea să-şi găsească o soluţie amiabilă. Este 

important însă, ca eforturile financiare pe care le reclamă declanşarea 

şi susţinerea unui proces să nu constituie o piedică în calea liberului 

acces la justiţie, principiu consacrat constituţional şi legal. Nu de puţine 

ori s-a semnalat faptul că taxele judiciare de timbru excesiv de mari fac 

ca justiţia să devina un lux, inaccesibil celor lipsiţi de posibilităţi 

materiale; 

         Curtea Europeana a Drepturilor Omului a manisfestat în mod 

constant interesul de a verifica respectarea principiului accesului liber 
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la justiţie faţă de obligaţia de plată a taxelor judiciare prevazută, aşa 

cum am arătat, în sarcina celui care declanşează un proces civil lato 

sensu în cazul majorităţii statelor europene.  

         S-a acceptat că dreptul de a accede la un tribunal (în sensul de 

instanţă de judecată) nu este absolut şi poate primi limitări cum sunt 

cele relative la plata unei taxe judiciare de timbru de către reclamant. 

Este necesar ca limitările aplicate accesului la justiţie să urmarească 

un scop legitim şi să se respecte un raport de proporţionalitate între 

mijloacele utilizate şi scopul urmărit. Proporţionalitatea se traduce în 

materia taxelor judiciare prin aceea ca efectivitatea accesului la justiţie 

nu trebuie afectată prin cuantumul ridicat al acestora, prin lipsa 

capacităţii de achitare a reclamantului sau prin faza procesuală în care 

este impusă obligaţia de plată a taxei. Deşi majoritatea ţărilor europene 

prevăd taxe judiciare, acestea nu reprezintă un obstacol în ce priveşte 

accesul la justiţie. 

În scopul înlaturării dificultăţilor ce decurg din armonizarea 

principiului gratuităţii cu situaţia materială a unor justiţiabili a fost 

instituit ajutorul public judiciar , reglementat prin OUG nr.51/2008 

privind ajutorul public judiciar în materie civilă. Ordonanţa defineste 

ajutorul public judiciar drept acea forma de asistenţă acordată de 

stat care are ca scop asigurarea dreptului la un proces echitabil şi 

garantarea accesului egal la actul de justiţie, pentru realizarea unor 

drepturi sau interese legitime pe cale judiciară, inclusiv pentru 

executarea silită a hotărîrilor  judecătoreşti sau a altor titluri executorii. 

Potrivit actului normativ amintit ajutorul public judiciar se poate acorda 

în urmatoarele forme, separate sau cumulat, dar fără a putea depăsi, în 

total, în cursul unei perioade de un an, suma maximă echivalentă a 12 
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salarii minime brute pe ţară la nivelul anului în care a fost formulată 

cererea pentru: 

-  plata onorariului pentru asigurarea reprezentarii, asistenţei 

juridice şi, după caz, a apărării, printr-un avocat numit sau ales, pentru 

realizarea sau ocrotirea unui drept ori interes legitim în justiţie sau 

pentru prevenirea unui litigiu, denumită asistenţă prin avocat; 

-  plata expertului, traducatorului sau interpretului folosit în cursul 

procesului, cu încuviinţarea instanţei sau a autorităţii cu atribuţii 

jurisdicţionale, dacă această plată incumbă, potrivit legii, celui ce 

solicită ajutorul public judiciar; 

- plata onorariului executorului judecătoresc; 

- scutiri, reduceri, eşalonari sau amînări de la plata taxelor 

judiciare prevazute de lege, inclusiv a celor datorate în faza de 

executare silită. 

O persoana poate obţine ajutor public judiciar în formele 

prevăzute de lege dacă venitul mediu net lunar pe membru de familie, 

în ultimele două luni anterioare formulării cererii, se situează sub 

nivelul de 500 lei. 

  Dacă venitul mediu net lunar  pe membru de familie, în ultimele 

două luni anterioare formulării cererii, se situează sub nivelul de 800 

lei, sumele de bani care constituie ajutor public judiciar se avansează 

de către stat în proporţie de 50%. Se deduce că potenţialii beneficiari ai 

ajutorului public judiciar sunt persoane care realizează venituri nete 

sub pragul de 800 lei pe lună (la stabilirea venitului se iau în calcul 

orice venituri periodice, precum salarii, indemnizaţii, onorarii, rente, 

chirii, profit din activităţi comerciale sau dintr-o activitate independentă 
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şi altele asemenea, precum şi sumele datorate în mod periodic, cum ar 

fi chiriile şi obligaţiile de întreţinere). 

   În mod excepţional ajutorul public judiciar se poate acorda şi în 

alte situaţii, proporţional cu nevoile solicitantului, în cazul în care 

costurile certe sau estimate ale procesului sunt de natură să îi limiteze 

accesul efectiv la justiţie, inclusiv din cauza diferentelor de cost al vietii 

dintre statul membru in care acesta îşi are domiciliul sau resedinta 

obisnuita si cel din Romania. 

      Concluzionînd, taxele de timbru sau „impozitul judiciar” nu pun în 

discuţie gratuitatea justiţiei. Acest impozit trebuie privit de cetăţeni ca o 

problemă de fiscalitate pentru serviciile publice, apoi, pentru că partea 

care va pierde procesul va fi obligată să plătească la cerere cheltuielile 

de judecată. 

Totuşi, „impozitul justiţiei” nu trebuie să fie ridicat, căci cum 

spunea un autor clasic, scumpetea excesivă a justiţiei este ea însăşi o 

formă a injustiţiei. 

       Poate că ideal ar fi ca justiţia să fie absolut gratuită sau ca 

„impozitul justiţiei” să fie suportat de toţi cetăţenii, nu numai de cei care 

se judecă, căci justiţia nu profită doar împricinaţilor, ci tuturor. Acestea 

sunt din păcate deziderate, nerealizabile deocamdată. 

 

13. Procesul echitabil si durata procedurilor 

  

      Principiul procesului echitabil este impus prin art.21 al.3 din 

Consituţia Romaniei, art 10 din legea nr.304/2004 privind organizarea 

judiciară şi art.6 pct.1 din Convenţia europeană a drepturilor omului  şi 
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presupune că părţile au dreptul la un proces echitabil3 şi la soluţionarea 

cauzelor într-un termen rezonabil. Instanta trebuie să respecte 

principiile fundamentale ale procesului, precum dreptul la 

aparare,contradictorialitatea, egalitatea , şi toate consecintele ce 

decurg din acestea. 

Fiecare dintre părţi să dispună de posibilităţi suficiente, 

echivalente şi adecvate pentru a-şi susţine poziţia asupra problemelor 

cauzei. 

            Din momentul în care o persoană s-a adresat unei instanţe 

aceasta trebuie să beneficieze, în derularea procesului, de garanţii 

fundamentale de procedură, de natură să-i asigure protecţia drepturilor 

pe care i le conferă Convenţia europeană a drepturilor omului şi Pactul 

internaţional cu privire la drepturile civile şi politice, astfel încît procesul 

său să fie echitabil. 

     În ce priveste durata procedurilor, dispoziţiile constituţionale şi 

ale Convenţiei europene a drepturilor omului  prevăd soluţionarea 

cauzelor intr-un termen rezonabil. Pentru ca soluţionarea cauzei să 

aibă loc în termen optim şi previzibil, cunoscut de părţi, instanţa, printre 

alte măsuri, va  estima durata necesară pentru cercetarea procesului, 

ţinînd cont de împrejurările cauzei. 

         Aşadar, judecătorul stabileşte durata cercetării procesului, timpul 

necesar pentru îndeplinirea actelor de procedură în vederea pregătirii 

dezbaterii de fond a procesului. În funcţie de durata cercetării 

procesului, se va determina dacă întregul proces înaintea primei 

                                                 
3
 În doctrina anterioară actualului cod de procedură civilă s-a spus că procesul echitabil 

constituie o garanţie a principiului egalităţii. Echitatea trebuie înţeleasă nu doar prin egalitate 

ci  şi prin respectarea unor principiilor fundamentale, precum contradictorialitatea, dreptul la 

apărare, egalitatea cu toate consecinţele ce decurg din ele. 
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instanţe, care include atît cercetarea cît şi dezbaterea în fond a cauzei 

s-a desfăşurat într-un termen rezonabil. 

        Termenul rezonabil exprima faptul că justiţia nu trebuie realizată 

cu întîrzieri care să compromită eficienţa şi credibilitatea sa. 

   Termenul rezonabil se analizează în funcţie de complexitatea 

fiecarei cauze, comportamentul părţilor, probele administrate etc. 

 

14. Principiul distribuirii aleatorii a cauzelor si cel al continuităţii 

  

Articolul 10 din legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară 

consacră expres acest principiu. 

  Prin urmare, distribuirea aleatorie a cauzelor este concepută ca 

o garanţie a nepărtinirii judecătorilor în soluţionarea cauzelor cu care 

sunt învestiţi. 

        Continuitatea în judecarea cauzei presupune că aceeaşi 

judecători vor face parte din complet la toate termenele de judecată 

într-o anumită etapă procesuală în care se află judecata ( primă 

instanţă, apel, recurs, contestaţie în anulare, revizuire etc.). 

Schimbarea compunerii completului de judecată poate fi determinată 

de incidente procesuale cum ar fi incompatibilitatea, abţinerea, 

recuzarea sau în cazul în care judecătorul păraseşte magistratura, este 

avansat sau transferat la altă instanţă, se află în concediu etc. 
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CAPITOLUL  II 

Instanţele judecătoreşti 

 

         Potrivit prevederilor cuprinse în Legea nr.304/2004 privind 

organizarea judiciară, justiţia se realizează prin următoarele instanţe:  

 1. Judecătorii; 

 2. Tribunale;  

 3. Tribunale specializate;  

 4. Curţi de apel ;  

 5. Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. 

Instanţele sunt conduse de către un preşedinte care exercită 

atribuţiile manageriale în scopul organizării eficiente a activităţii 

acesteia. 

Preşedinţii curţilor de apel şi a tribunalelor exercită, de 

asemenea, atribuţii de coordonare şi control ale administrării instanţei 

unde funcţionează, precum şi ale instanţelor din circumscripţie. 

Preşedinţii judecătoriilor şi ai tribunalelor specializate exercită şi 

atribuţii de administrare a instanţei. 

În funcţie de volumul de activitate şi de complexitatea cauzelor, 

la curţile de apel, tribunale şi tribunale specializate, preşedintele poate 

fi ajutat de 1-2 vicepreşedinţi, iar la judecătorii, preşedintele poate fi 

ajutat de un vicepreşedinte. La Curtea de Apel Bucureşti şi la 

Tribunalul Bucureşti preşedintele poate fi ajutat de 1-3 vicepreşedinţi. 

Preşedinţii şi vicepreşedinţii instanţelor judecătoreşti iau măsuri 

pentru organizarea şi buna funcţionare a instanţelor pe care le conduc 

şi, după caz, a instanţelor din circumscripţiile acestora, asigură şi 
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verifică respectarea obligaţiilor statutare şi a regulamentelor de către 

judecători şi personalul auxiliar de specialitate.  

Verificările efectuate personal de preşedinţi sau vicepreşedinţi 

ori prin judecători anume desemnaţi trebuie să respecte principiile 

independenţei judecătorilor şi supunerii acestora numai legii, precum şi 

autoritatea de lucru judecat. 

       În cadrul instanţelor judecătoreşti pot fiinţa mai multe secţii, care 

se înfiinţează, la propunerea colegiului de conducere al fiecărei 

instanţe, prin hotărîre a Consiliului Superior al Magistraturii. Completele 

specializate ale secţiilor instanţelor judecătoreşti se înfiinţează de 

preşedintele instanţei, la propunerea colegiului de conducere al fiecărei 

instanţe. Componenţa secţiilor şi completelor specializate se stabileşte 

de colegiul de conducere al instanţei, în raport cu  volumul de activitate 

şi cu natura cauzelor deduse judecăţii şi ţinîndu-se seama de 

specializarea judecătorului. 

       În mod excepţional, în situaţia în care în cadrul unei secţii nu se 

poate constitui un complet de judecată, colegiul de conducere al 

instanţei poate dispune participarea unor judecători de la alte secţii. 

       Prin urmare, secţiile instanţelor judecătoreşti sunt conduse de un 

preşedinte de secţie. 

      În cadrul fiecărei instanţe judecătoreşti funcţionează un colegiu 

de conducere, care hotărăşte cu privire la problemele generale de 

conducere ale instanţei.  

Colegiile de conducere stabilesc compunerea completelor de 

judecată la începutul anului, urmărind asigurarea continuităţii 

completului. Schimbarea membrilor completelor se face în mod 
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excepţionel, pe baza criteriilor obiective stabilite de Regulamentul de 

ordine interioară a instanţelor. 

Repartizarea cauzelor pe complete de judecată se face în mod 

aleatoriu, în sistem informatizat. Cauzele repartizate unui complet de 

judecată nu pot fi trecute altui complet decît în condiţiile prevăzute de  

lege. 

Cauzele date, portivit legii, în competenţa de primă instanţă a 

judecătoriei, tribunalului şi curţii de apel se judecă în complet format 

dintr-un judecător, cu excepţia cazurilor privind conflictele de muncă şi 

de asigurări sociale (1 judecător şi 2 asistenţi judiciari). 

Apelurile se judecă în complet format din 2 judecători, iar 

recursurile, în complet format din 3 judecători, cu excepţia cazurilor în 

care legea prevede altfel. 

În cazul completului format din 2 judecători, dacă aceştia nu 

ajung la un acord asupra hotărîrii ce urmează a se pronunţa, procesul 

se judecă în complet de divergenţă, în condiţiile legii. Completul de 

divergenţă se constituie prin includerea, în completul de judecată, a 

preşedintelui sau a vicepreşedintelui instanţei, a preşedintelui de secţie 

ori a judecătorului din planificarea de permanenţă. 

1. Judecătoriile sunt instanţe fără personalitate juridică, 

organizate în judeţe şi în sectoarele municipiului Bucureşti. Numărul şi 

localităţile de reşedinţă ale judecătoriilor sunt prevăzute în anexa nr.1 

la Legea privind organizarea judiciară nr.304/2004 Localităţile care fac 

parte din circumscripţiile judecătoriilor din fiecare judeţ se stabilesc prin 

hotărîre a Guvernului, la propunerea ministrului justiţiei, cu avizul 

Consiliului Superior al Magistraturii. 
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În raport cu natura şi numărul cauzelor, în cadrul judecătoriilor 

sepot înfiinţa secţii sau complete specializate. În cadrul judecătoriilor se 

vor organiza secţii sau complete specializate pentru minori şi familie. 

Completele şi secţiile specializate pentru minori şi familie judecă atît 

infracţiunile săvîrşite de minori, cît şi infracţiunile săvîrşite asupra 

minorilor. 

Judecătoriile judecă toate procesele şi cererile, în afară de cele 

date prin lege în competenţa altor instanţe în complet de 1 judecător. 

       2. Tribunalele sunt instanţe cu personalitate juridică, organizate la 

nivelul fiecărui judeţ şi al municipiului Bucureşti, sediul fiind, de regulă, 

în municipiul reşedinţă de judeţ.  

        În circumscripţia fiecărui tribunal sunt cuprinse toate judecătoriile 

din judeţ sau, după caz, din municipiul Bucureşti. 

       În cadrul tribunalelor funcţionează secţii sau, după caz, complete 

specializate pentru cauze civile, cauze penale, cauze comerciale, 

cauze cu minori şi de familie, cauze de contencios administrativ şi 

fiscal, cauze privind conflicte de muncă şi asigurări sociale, societăţi, 

registrul comerţului, insolvenţă, concurenţă neloială sau pentru alte 

materii,  precum şi, în raport cu natura şi numărul cauzelor, complete 

specializate pentru secţii maritime şi fluviale sau pentru alte materii. 

         Tribunalul Bucureşti funcţionează şi ca instanţă specializată 

pentru judecarea cauzelor privind proprietatea intelectuală. 

  În activitatea de judecată, tribunalele se înfăţişează într-o triplă 

ipostază: 

- în primă instanţă, acestea judecă procesele şi cererile date prin 

lege în competenţa lor, în complet de 1 judecător; 
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- ca instanţe de apel, acestea judecă apelurile declarate 

împotriva hotărîrilor pronunţate de judecătorii în primă instanţă, în 

complet de 2 judecători; 

- ca instanţe de recurs, acestea judecă recursurile împotriva 

hotărîrilor pronunţate de judecătorii care, potrivit legii, nu sunt supuse 

apelului, în complet de 3 judecători. 

       3. Tribunalele specializate sunt instanţe fără personalitate 

juridică, care funcţionează la nivelul fiecărui judeţ şi al municipiului 

Bucureşti, având sediul, de regulă, în municipiul reşedinţă de judeţ. 

Legea de organizare judiciară prevede doar posibilitatea înfiinţării de 

tribunale specializate în acele domenii în care se permite crearea 

secţiilor sau completelor specializate în cadrul tribunalelor.  

        Tribunalele specializate preiau cauzele de competenţa tribunalului 

în domeniile în care se înfiinţează. 

       4. Curţile de apel sunt instanţe cu personalitate juridică, în 

circumscripţia cărora funcţionează mai multe tribunale şi tribunale 

specializate potrivit anexei nr.1 din legea nr.304/2004 privind 

organizarea judiciară. Numărul curţilor de apel, reşedinţele acestora şi 

tribunalele cuprinse în circumscripţiile fiecărei dintrea acestea sunt 

prevăzute deasemeni în anexa la legea de organizare judiciară. 

       În prezent, în ţară funcţionează 15 curţi de apel. Curtea de Apel 

Bucureşti funcţionează ca instanţă specializată pentru judecarea 

cauzelor privind proprietatea intelectuală.  

       În cadrul curţilor de apel funcţionează secţii sau, după caz, 

complete specializate pentru cauze civile, indiferent de obiectul lor sau 

de calitatea părţilor, cauze penale,cauze cu minori şi de familie, cauze 

comerciale,  cauze de contencios administrativ şi fiscal, cauze privind 
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conflictele de muncă şi asigurări sociale, societăţi, registrul comerţului, 

insolvenţă, concurenţă neloială sau pentru alte materii, precum şi, în 

raport cu natura şi numărul cauzelor, complete specializate pentru 

cauze maritime. 

În activitatea de judecată şi curţile de apel se înfăţişează într-o 

triplă ipostază: 

în primă instanţă, acestea judecă cauzele  care sunt date în 

competenţa lor prin lege în complet de 1 judecător; 

Ca instanţe de apel judecă apelurile declarate împotriva hotărîrilor 

pronunţate în primă instanţă de tribunale, în complet de 2 judecători; 

- ca instanţe de recurs, judecă recursurile declarate împotriva 

hotărîrilor pronunţate de tribunale în apel sau împotriva 

hotărîrilor pronunţate în primă instanţă de tribunale, care, 

potrivit legii, nu sunt supuse apelului, precum şi în alte cauze 

prevăzute de lege, în complet de 3 judecători. 

       Trebuie menţionat că în pofida criticilor formulate atât în doctrină 

dar şi în viaţa socio-politică relativ la necesitatea menţinerii instanţelor 

şi parchetelor militare acestea continuă să funcţioneze şi în urma noii 

legi de organizare judiciară. Aceste instanţe  au următoarea structură: 

- tribunale militare, Tribunalul Militar Teritorial Bucureşti şi 

Curtea Militară de Apel Bucureşti.  

       5.  Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie  

În România funcţionează o singură instanţă supremă, denumită 

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. 

După cum am spus, este instanţa supremă, cu 

personalitate juridică are sediul în capitala ţării.  
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Rolul acesteia este de asigura interpretarea şi aplicarea unitară a 

legii de către celelalte instanţe judecătoreşti, potrivit competenţei sale.  

Preşedintele Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie are calitatea de 

ordonator  principal de credite. Cheltuielile necesare funcţionării se 

finanţează din bugetul de stat. 

Înalta Curte de Casaţie şi justiţie se compune din :  

          - preşedinte 

          - 2 vicepreşedinţi 

          - 4 preşedinţi de secţii  

          - şi judecători. 

 Potrivit legii de organizare judiciară, Înalta Curte de Casaţie şi 

Justiţie este organizată în patru secţii:  

- Secţia I civilă şi de proprietate intelectuală; 

- Secţia II civilă ; 

- Sectia penală; 

- Secţia de contencios administrativ şi fiscal.  

 Activitatea de judecată a instanţei supreme se desfăşoară în 

cadrul secţiilor,în complete de 3 judecători, complete de 5 judecători 

(sunt patru complete de 5 judecatori, două la secţia penală şi două la 

celelalte secţii) şi în cadrul completului lărgit format din 25 de judecatori 

căruia îi revine competenţa de a judeca recursurile în interesul legii.  

La începutul fiecărui an, Colegiul de conducere al Înaltei Curţi de 

Casaţie şi Justiţie la propunerea preşedintelui sau a vicepreşedintelui 

acesteia, poate aproba înfiinţarea de complete specializate în cadrul 

secţiilor Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, în funcţie de numărul şi 

natura cauzelor, de volumul de activitate al fiecărei secţii, precum şi de 
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specializarea judecătorilor şi necesitatea valorificării experienţei 

profesionale a acestora. 

         Desemnarea judecătorilor în compunerea completelor 

competente să judece recursul în interesul legii, precum şi a 

completelor competente să soluţioneze sesizarea în vederea 

pronunţării unei hotărîri prealabile pentru dezlegarea unor chestiuni de 

drept se va realiza în funcţie de specializarea completelor de judecată 

din care aceştia fac parte. 

         În cadrul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie funcţionează 

magistraţi asistenţi, stabiliţi prin statul de funcţii şi care participă la 

şedinţele de judecată ale secţiilor. Cei care participă la şedinţele de 

judecată ale Curţii iau note de susţinerile făcute, redactează încheierile, 

participă cu vot consultativ la deliberări şi redactează deciziile conform 

repartiţiei făcute de preşedinte pentru toţi membrii completului de 

judecată. 

Magistraţii asistenţi sunt conduşi de un prim magistrat asistent , 

care coordonează activitatea magistraţilor asistenţi din secţii şi a 

funcţionarilor din Cancelaria Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, ia  parte 

la şedinţele Secţiilor Unite ale Curţii şi ale completului disciplinar şi care 

coordonează totodată activitatea Biroului de relaţii externe. 

Totodată din conducerea magistraţilor asistenţi fac parte şi 

magistraţii asistenţi şefi care participă la şedinţele de judecată ale 

secţiilor, repartizează magistraţii asistenţi care participă la şedinţele de 

judecată, se îngrijesc de ţinerea în bune condiţii a evidenţelor secţiilor 

şi de realizare la timp a tuturor lucrărilor. 
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Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie mai cuprinde în structura sa 

Cancelaria, direcţii, servicii şi birouri, cu peronalul aferent stabilit prin 

statul de funcţii. 

  În ceea ce priveşte competenţa Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie 

aceasta este competentă a judeca: 

     - în primă instanţă procesele şi cererile date prin lege în competenţa 

sa 

     - recursurile declarate împotriva hotărîrilor curţilor de apel, precum 

şi a altor hotărîri, în cazurile prevăzute de lege; 

     - orice alte cereri date prin lege în competenţa sa. 

Completele de 5 judecători soluţionează recursurile şi cererile în 

cauzele judecate în primă instanţă de Secţia penală a Înaltei Curţi de 

Casaţie şi Justiţie şi judecă şi alte cauze date de competenţa lor prin 

lege, precum şi ca instanţă disciplinară. 

Secţiile Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, în raport cu 

competenţa fiecăreia, soluţionează: 

     - cererile de strămutare, pentru motivele prevăzute în codurile de 

procedură; 

     - conflictele de competenţă, în cazurile prevăzute de lege; 

     - orice alte cereri prevăzute de lege. 

      Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie se constituie în Secţii Unite 

pentru: 

     - judecarea recursurilor în interesul legii; 

     - soluţionarea, în codiţiile legii privind organizarea judiciară, a 

sesizărilor privind schimbarea jurisprudenţei Înaltei Curţi de Casaţie şi 

Justiţie; 
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     - sesizarea Curţii Constituţionale pentru controlul constituţionalităţii 

legilor înainte de promulgare. 

La sfîrşitul fiecărui an, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, în 

Secţii Unite, stabileşte cazurile în care este necesară îmbunătăţirea 

legislaţiei şi le comunică ministrului justiţiei. 

Preşedintele Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie poate încuviinţa 

ca judecătorii să se informeze la sediul instanţelor asupra aspectelor 

privind aplicarea corectă şi unitară a legii, făcînd cunoscută 

jurisprudenţa Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, şi să constate situaţii 

care justifică propuneri de îmbunătăţire a legislaţiei. 

Conducerea Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie se exercită de 

preşedinte, vicepreşedinte şi colegiul de conducere.  

Preşedintele reprezintă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie în relaţiile 

interne şi internaţionale. 

Preşedintele, vicepreşedintele şi 9 judecători, aleşi pe o 

perioadă de 3 ani în adunarea generală a judecătorilor, cu 

reprezentarea fiecărei secţii, constiuie Colegiul de conducere al Înaltei 

Curţi de Casaţie şi Justiţie. Cînd sunt supuse dezbaterii probleme 

economico-financiare şi administrative, la şedinţele colegiului de 

conducere participă managerul economic al Înaltei Curţi de Casaţie şi 

Justiţie, care are vot consultativ. La şedinţele colegiilor de conducere 

pot participa şi preşedinţii de secţii. 

Colegiul de conducere al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie are 

următoarele atribuţii: 

aprobă regulamentul privind organizarea şi funcţionarea administrativă, 

precum şi statele de funcţii şi de personal ale Înaltei Curţi de Casaţie şi 

Justiţie propune Consiliului Superior al Magistraturii judecătorii care vor 
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face parte din comisiile de concurs pentru promovarea în funcţia de 

judecător la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie; 

   - organizează şi supraveghează rezolvarea petiţiilor, în condiţiile 

legii; 

   - propune Consiliului Superior al Magistraturii numirea, 

promovarea, transferul, suspendarea şi încetarea din funcţie a 

magistraţilor-asistenţi; 

   - propune proiectul de buget al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie. 

Colegiul de conducere al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie este 

prezidat de către preşedinte, iar în lipsa acestuia, de către 

vicepreşedinte şi se întruneşte trimestrial sau ori de cîte ori este 

necesar, la convocarea preşedintelui Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, 

sau la solicitarea a cel puţin 3 dintre membrii săi. 

Hotărîrile colegiului de conducere al Înaltei Curţi de Casaţie şi 

Justiţie se adoptă cu votul majorităţii membrilor săi. 

Completele de judecată se compun din 3 judecători ai aceleiaşi 

secţii. Dacă numărul de judecători necesar formării completului de 

judecată nu se poate asigura, acesta se constituie cu judecători de la 

celelalte secţii, desemnaţi de către preşedintele sau vicepreşedintele 

Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie. 

La începutul fiecărui an, în materie penală se stabilesc două 

complete de 5 judecători formate numai din judecători din cadrul 

Secţiei penale a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie. 

În alte materii decît cea penală se stabilesc la începutul fiecărui 

an două complete de 5 judecători. 

În compunerea completelor sus menţionate intră de regulă, 

judecători specializaţi, în funcţie de natura cauzei. 
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Colegiul de conducere al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie 

aprobă compunerea completelor de 5 judecători. Judecătorii care fac 

parte din aceste complete sunt desemnaţi de preşedintele sau, în lipsa 

acestuia, de vicepreşedintele Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie. 

Schimbarea membrilor completelor se face în mod excepţionel, pe 

baza criteriilor obiective stabilite de Regulamentul privind organizarea 

şi funcţionarea administrativă a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie. 

Completul de 5 judecători este prezidat de preşedintele sau 

vicepreşedintele Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie. În lipsa acestora, 

completul poate fi prezidat de un preşedinte de secţie desemnat în 

acest scop de preşedintele sau, în lipsa acestuia, de vicepreşedintele 

Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie. 

Cauzele care intră în competenţa completelor mai sus amintite 

cor fi repartizate aleatoriu în sistem informatizat. 

Preşedintele Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie sau, în lipsa acestuia, 

unul dintre vicepreşedinţi prezidează Secţiile Unite, Completul pentru 

soluţionarea recursului în interesul legii, precum şi Completul pentru 

dezlegarea unor chestiuni de drept, Completul de 5 judecători şi orice 

complet în cadrul secţiilor cînd acesta participă la judecată. În lipsa 

preşedintelui, şedinţele la care acesta trebuie să ia parte sunt prezidate 

de vicepreşedintele instanţei sau de un preşedinte de secţie. 

Preşedinţii de secţii pot prezida orice complet de judecată din cadrul 

secţiei, iar ceilalţi judecători prezidează prin rotaţie. 
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CAPITOLUL III 

Ministerul public 

 

1. Atribuţiile Ministerului Public 

 

Ministerul Public îşi exercită atribuţiile în temeiul legii şi este 

condus de procurorul general al Parchetului de pe lîngă Înalta Curte de 

Casaţie şi Justiţie. 

   Procurorii îşi desfăşoară activitatea potrivit principiilor legalităţii, 

imparţialităţii şi controlului ierarhic, sub autoritatea ministrului justiţiei, în 

condiţiile legii. Deasemeni îşi exercită funcţiile în conformitate cu legea, 

respectînd şi protejînd demnitatea umană şi apărînd drepturile 

persoanei. 

     Parchetele sunt independente în relaţiile cu instanţele 

judecătoreşti, precum şi cu celelalte autorităţi publice. 

     Ministerul Public exercită, prin procurori, următoarele atribuţii: 

     -  efectuează urmărirea penală în cazurile şi în condiţiile 

prevăzute de lege şi participă, potrivit legii, la soluţionarea conflictelor 

prin mijloace alternative; 

    - conduce şi supraveghează activitatea de cercetare penală a 

poliţiei judiciare, conduce şi controlează activitatea altor organe de 

cercetare penală; 

     - sesizează instanţele judecătoreşti pentru judecarea cauzelor 

penale, potrivit legii; 

     -  exercită acţiunea civilă, în cazurile prevăzute de lege; 

     -  participă, în condiţiile legii, la şedinţele de judecată; 
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    - exercită căile de atac împotriva hotărârilor judecătoreşti, în 

condiţiile prevăzute de lege; 

     -  apără drepturile şi interesele legitime ale minorilor, ale 

persoanelor puse sub interdicţie, ale dispăruţilor şi ale altor persoane, 

în condiţiile legii; 

     -  acţionează pentru prevenirea şi combaterea criminalităţii, sub 

coordonarea ministrului justiţiei, pentru realizarea unitară a politicii 

penale a statului; 

      - verifică respectarea legii la locurile de deţinere preventivă; 

      - exercită orice alte atribuţii prevăzute de lege. 

      În soluţiile dispuse, procurorul este independent, în condiţiile 

prevăzute de lege. Procurorul poate contesta la Consiliul Superior al 

Magistraturii, în cadrul procedurii de verificare a conduitei judecătorilor 

şi procurorilor, intervenţia procurorului ierarhic superior, în orice formă, 

în efectuarea urmăririi penale sau în adoptarea soluţiei. Soluţiile 

adoptate de procuror pot fi infirmate motivate de către procurorul 

ierarhic superior dacă sunt apreciate ca fiind nelegale. 

    Procurorii din fiecare parchet sunt subordonaţi conducătorului 

parchetului respectiv. 

    Conducătorul unui parchet este subordonat conducătorului 

parchetului ierarhic superior din aceeaşi circumscripţie. 

     Controlul exercitat de procurorul general al Parchetului de pe 

lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, de procurorul şef al Direcţiei 

Naţionale Anticorupţie sau de procurorul general al parchetului de pe 

lângă curtea de apel asupra procurorilor din subordine se poate realiza 

direct sau prin procurori anume desemnaţi. 
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    Organele de poliţie judiciară îşi desfăşoară activitatea de 

cercetare penală, în mod nemijlocit, sub conducerea şi supravegherea 

procurorului, fiind obligate să aducă la îndeplinire dispoziţiile acestuia. 

   Serviciile şi organele specializate în culegerea, prelucrarea şi 

arhivarea informaţiilor au obligaţia de a pune, de îndată, la dispoziţia 

parchetului competent, la sediul acestuia, toate datele şi toate 

informaţiile, neprelucrate, deţinute în legătură cu săvîrşirea 

infracţiunilor. 

    Procurorul participă la şedinţele de judecată, în condiţiile legii, şi are 

rol activ în aflarea adevărului. Procurorul este liber să prezinte în 

instanţă concluziile pe care le consideră întemeiate, potrivit legii, ţinând 

seama de probele administrate în cauză. Procurorul poate contesta la 

Consiliul Superior al Magistraturii intervenţia procurorului ierarhic 

superior, pentru influenţarea în orice formă a concluziilor. 

    În procesele penale, la şedinţa de judecată, poate participa 

procurorul care a efectuat urmărirea penală sau alt procuror desemnat 

de conducătorul parchetului. 

   Procurorul exercită, în condiţiile legii, căile de atac împotriva 

hotărârilor judecătoreşti pe care le consideră netemeinice şi nelegale. 

    Ministrul justiţiei, când consideră necesar, din proprie iniţiativă 

sau la cererea Consiliului Superior al Magistraturii, exercită controlul 

asupra procurorilor, prin procurori anume desemnaţi de procurorul 

general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie 

sau, după caz, de procurorul şef al Direcţiei Naţionale Anticorupţie, ori 

de ministrul justiţiei. 

   Controlul constă în verificarea eficienţei manageriale, a modului 

în care procurorii îşi îndeplinesc atribuţiile de serviciu şi în care se 
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desfăşoară raporturile de serviciu cu justiţiabilii şi cu celelalte persoane 

implicate în lucrările de competenţa parchetelor. Controlul nu poate 

viza măsurile dispuse de procuror în cursul urmăririi penale şi soluţiile 

adoptate. 

    Ministrul justiţiei poate să ceară procurorului general al 

Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie sau, după 

caz, procurorului şef al Direcţiei Naţionale Anticorupţie informări asupra 

activităţii parchetelor şi să dea îndrumări scrise cu privire la măsurile ce 

trebuie luate pentru prevenirea şi combaterea eficientă a criminalităţii. 

 

2. Organizarea Ministerului Public 

 

2.1. Parchetele de pe lângă curţile de apel, tribunale, tribunale 

pentru minori şi familie şi judecătorii 

 

Pe lângă fiecare curte de apel, tribunal, tribunal pentru minori şi 

familie şi judecătorie funcţionează un parchet. Parchetele au sediul în 

localităţile în care îşi au sediul instanţele pe lângă care funcţionează şi 

au aceeaşi circumscripţie cu acestea. 

Parchetele de pe lângă curţile de apel şi parchetele de pe lângă 

tribunale au personalitate juridică. Parchetele de pe lângă tribunalele 

pentru minori şi familie şi parchetele de pe lângă judecătorii nu au 

personalitate juridică. 

Parchetele de pe lângă curţile de apel şi tribunale au în structură 

secţii, în cadrul cărora pot funcţiona servicii şi birouri. Parchetele de pe 

lângă curţile de apel au în structură şi câte o secţie pentru minori şi 

familie. 
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Parchetele de pe lângă curţile de apel sunt conduse de procurori 

generali. 

Parchetele de pe lângă tribunale, tribunale pentru minori şi 

familie şi judecătorii sunt conduse de prim-procurori. 

    Procurorii generali ai parchetelor de pe lângă curţile de apel şi 

prim-procurorii parchetelor de pe lângă tribunale exercită şi atribuţii de 

coordonare şi control al administrării parchetului unde funcţionează, 

precum şi al parchetelor din circumscripţie. 

     Prim-procurorii parchetelor de pe lângă tribunalele pentru minori 

şi prim-procurorii parchetelor de pe lângă judecătorii exercită şi atribuţii 

de administrare a parchetului. 

      Procurorii generali ai parchetelor de pe lângă curţile de apel au 

calitatea de ordonatori secundari de credite, iar prim-procurorii 

parchetelor de pe lângă tribunale au calitatea de ordonatori terţiari de 

credite. 

     În funcţie de volumul de activitate, la parchetele de pe lângă 

curţile de apel şi tribunale, procurorul general sau, după caz, prim-

procurorul poate fi ajutat de 1 - 2 adjuncţi, iar la parchetele de pe lângă 

tribunalele pentru minori şi familie şi judecătorii, prim-procurorul poate fi 

ajutat de un adjunct. 

    La Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti şi la 

Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti, procurorul general sau, 

după caz, prim-procurorul poate fi ajutat de 1 - 3 adjuncţi. 

   În cadrul parchetelor funcţionează colegii de conducere, care 

avizează problemele generale de conducere ale parchetelor. 
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2.2. Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie 

 

   Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie 

coordonează activitatea parchetelor din subordine, îndeplineşte 

atribuţiile prevăzute de lege, are personalitate juridică şi gestionează 

bugetul Ministerului Public. 

  Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie este 

condus de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte 

de Casaţie şi Justiţie, ajutat de un prim-adjunct şi un adjunct. 

   În activitatea sa, procurorul general al Parchetului de pe lângă 

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie este ajutat de 3 consilieri. 

   Procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de 

Casaţie şi Justiţie reprezintă Ministerul Public în relaţiile cu celelalte 

autorităţi publice şi cu orice persoane juridice sau fizice, din ţară sau 

din străinătate. 

   Procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de 

Casaţie şi Justiţie exercită, direct sau prin procurori anume desemnaţi, 

controlul asupra tuturor parchetelor. 

   Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie are în 

structură secţii conduse de procurori şefi, care pot fi ajutaţi de adjuncţi. 

În cadrul secţiilor pot funcţiona servicii şi birouri conduse de procurori 

şefi. 

 În cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie 

funcţionează Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate 

Organizată şi Terorism, ca structură specializată în combaterea 

criminalităţii organizate şi terorismului. 
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           Pentru a fi numiţi în cadrul Direcţiei de Investigare a 

Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism procurorii trebuie 

să aibă o bună pregătire profesională, o conduită morală ireproşabilă, o 

vechime de cel puţin 6 ani în funcţia de procuror sau judecător şi să fi 

fost declaraţi admişi în urma interviului organizat de comisia constituită 

în acest scop. 

 Procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie 

şi Justiţie evaluează, anual, rezultatele obţinute de procurorii Direcţiei 

de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism. 

  Procurorii numiţi în cadrul Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor 

de Criminalitate Organizată şi Terorism pot fi revocaţi prin ordin al 

procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie 

şi Justiţie, cu avizul Consiliului Superior al Magistraturii, în cazul 

exercitării necorespunzătoare a atribuţiilor specifice funcţiei sau în 

cazul aplicării unei sancţiuni disciplinare. 

  Atribuţiile, competenţa, structura, organizarea şi funcţionarea 

Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi 

Terorism sunt stabilite prin lege specială. 

          În cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi 

Justiţie funcţionează colegiul de conducere, care hotărăşte asupra 

problemelor generale de conducere ale Ministerului Public. 

         Colegiul de conducere al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de 

Casaţie şi Justiţie este constituit din procurorul general al Parchetului 

de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, prim-adjunctul, şi 5 

procurori aleşi în adunarea generală a procurorilor. 

Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie elaborează 

anual un raport privind activitatea desfăşurată, pe care îl prezintă 
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Consiliului Superior al Magistraturii şi ministrului justiţiei, nu mai târziu 

de luna februarie a anului următor. Ministrul justiţiei va prezenta 

Parlamentului concluziile asupra raportului de activitate a Parchetului 

de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. 

 

2.3. Direcţia Naţională Anticorupţie 

 

  Direcţia Naţională Anticorupţie este specializată în combaterea 

infracţiunilor de corupţie, potrivit legii, îşi exercită atribuţiile pe întreg 

teritoriul României şi funcţionează pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi 

Justiţie. 

  Direcţia Naţională Anticorupţie se organizează ca structură 

autonomă în cadrul Ministerului Public şi este coordonată de procurorul 

general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. 

Direcţia Naţională Anticorupţie are personalitate juridică şi sediul în 

municipiul Bucureşti. 

   Direcţia Naţională Anticorupţie îşi desfăşoară activitatea potrivit 

principiului legalităţii, al imparţialităţii şi al controlului ierarhic. 

   Direcţia Naţională Anticorupţie este independentă în raport cu 

instanţele judecătoreşti şi cu parchetele de pe lângă acestea, precum 

şi în relaţiile cu celelalte autorităţi publice, exercitându-şi atribuţiile 

numai în temeiul legii şi pentru asigurarea respectării acesteia. Direcţia 

Naţională Anticorupţie este condusă de un procuror şef, asimilat prim-

adjunctului procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte 

de Casaţie şi Justiţie, ajutat de 2 adjuncţi, asimilaţi adjunctului 

procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie 

şi Justiţie. În activitatea sa, procurorul şef al Direcţiei Naţionale 
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Anticorupţie este ajutat de 2 consilieri, asimilaţi consilierilor procurorului 

general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. 

Finanţarea cheltuielilor curente şi de capital ale Direcţiei Naţionale 

Anticorupţie se asigură de la bugetul de stat. 

În cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie funcţionează colegiul de 

conducere, care hotărăşte asupra problemelor generale de conducere 

ale acestui parchet. Colegiul de conducere al Direcţiei Naţionale 

Anticorupţie este constituit din procurorul şef, unul dintre adjuncţii 

acestuia şi 5 procurori aleşi în adunarea generală a procurorilor. 

  În cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie se pot înfiinţa servicii 

teritoriale, servicii, birouri şi alte compartimente de activitate, prin ordin 

al procurorului şef al acestei direcţii. Sediul serviciilor teritoriale şi 

circumscripţia acestora se stabilesc de procurorul şef al Direcţiei 

Naţionale Anticorupţie, de regulă, în localităţile în care îşi au sediul 

parchetele de pe lângă curţile de apel şi în raport cu circumscripţiile 

acestora. 

Pentru a fi numiţi în cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie, procurorii 

trebuie să aibă o bună pregătire profesională, o conduită morală 

ireproşabilă, o vechime de cel puţin 6 ani în funcţia de procuror sau 

judecător şi să fi fost declaraţi admişi în urma unui interviu organizat de 

comisia constituită în acest scop. 

Procurorii numiţi în cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie pot fi revocaţi 

prin ordin al procurorului şef al Direcţiei Naţionale Anticorupţie, cu 

avizul Consiliului Superior al Magistraturii, în cazul exercitării 

necorespunzătoare a atribuţiilor specifice funcţiei sau în cazul aplicării 

unei sancţiuni disciplinare. La data încetării activităţii în cadrul Direcţiei 
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Naţionale Anticorupţie, procurorul revine la parchetul de unde provine 

sau la alt parchet unde are dreptul să funcţioneze potrivit legii. 

Atribuţiile, competenţa, structura, organizarea şi funcţionarea 

Direcţiei Naţionale Anticorupţie sunt stabilite prin lege specială. 
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CAPITOLUL IV 

Statutul judecătorilor şi procurorilor 

 

1. Noţiuni şi principii 

 

     Magistratura este activitatea judiciară desfăşurată de judecători 

în scopul înfăptuirii justiţiei şi de procurori în scopul apărării intereselor 

generale ale societăţii, a ordinii de drept, precum şi a drepturilor şi 

libertăţilor cetăţenilor. 

     Judecătorii numiţi de Preşedintele României sunt inamovibili, în 

condiţiile legii nr.303/2004. Judecătorii inamovibili pot fi mutaţi prin 

transfer, delegare, detaşare sau promovare, numai cu acordul lor, şi 

pot fi suspendaţi sau eliberaţi din funcţie în condiţiile prevăzute de 

aceeaşi lege. Judecătorii sunt independenţi, se supun numai legii şi 

trebuie să fie imparţiali. 

     Orice persoană, organizaţie, autoritate sau instituţie este datoare 

să respecte independenţa judecătorilor. 

     Procurorii numiţi de Preşedintele României se bucură de 

stabilitate şi sunt independenţi, în condiţiile legii. Procurorii care se 

bucură de stabilitate pot fi mutaţi prin transfer, detaşare sau 

promovare, numai cu acordul lor. 

     Judecătorii şi procurorii sunt obligaţi ca, prin întreaga lor 

activitate, să asigure supremaţia legii, să respecte drepturile şi 

libertăţile persoanelor, precum şi egalitatea lor în faţa legii şi să asigure 

un tratament juridic nediscriminatoriu tuturor participanţilor la 

procedurile judiciare, indiferent de calitatea acestora, să respecte 
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Codul deontologic al judecătorilor şi procurorilor şi să participe la 

formarea profesională continuă. 

     Judecătorii nu pot refuza să judece pe motiv că legea nu 

prevede, este neclară sau incompletă. 

 

2. Incompatibilităţi şi interdicţii 

 

    Funcţiile de judecător, procuror, magistrat-asistent şi asistent 

judiciar sunt incompatibile cu orice alte funcţii publice sau private, cu 

excepţia funcţiilor didactice din învăţământul superior, precum şi a celor 

de instruire din cadrul Institutului Naţional al Magistraturii şi al Şcolii 

Naţionale de Grefieri, în condiţiile legii. 

     Judecătorii şi procurorii sunt obligaţi să se abţină de la orice 

activitate legată de actul de justiţie în cazuri care presupun existenţa 

unui conflict între interesele lor şi interesul public de înfăptuire a justiţiei 

sau de apărare a intereselor generale ale societăţii, cu excepţia 

cazurilor în care conflictul de interese a fost adus la cunoştinţă, în scris, 

colegiului de conducere al instanţei sau conducătorului parchetului şi s-

a considerat că existenţa conflictului de interese nu afectează 

îndeplinirea imparţială a atribuţiilor de serviciu. 

     Judecătorii, procurorii, magistraţii-asistenţi şi personalul auxiliar 

de specialitate sunt obligaţi să dea, anual, o declaraţie pe propria 

răspundere în care să menţioneze dacă soţul, rudele sau afinii până la 

gradul al IV-lea inclusiv exercită o funcţie sau desfăşoară o activitate 

juridică ori activităţi de investigare sau cercetare penală, precum şi 

locul de muncă al acestora. Declaraţiile se înregistrează şi se depun la 

dosarul profesional. 
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    Judecătorii, procurorii, magistraţii-asistenţi, personalul de 

specialitate juridică asimilat magistraţilor şi personalul auxiliar de 

specialitate sunt obligaţi să facă o declaraţie autentică, pe propria 

răspundere potrivit legii penale, privind apartenenţa sau neapartenenţa 

ca agent sau colaborator al organelor de securitate, ca poliţie politică. 

      Judecătorilor şi procurorilor le este interzis: 

    a) să desfăşoare activităţi comerciale, direct sau prin persoane 

interpuse; 

    b) să desfăşoare activităţi de arbitraj în litigii civile, comerciale sau 

de altă natură; 

    c) să aibă calitatea de asociat sau de membru în organele de 

conducere, administrare sau control la societăţi civile, societăţi 

comerciale, inclusiv bănci sau alte instituţii de credit, societăţi de 

asigurare ori financiare, companii naţionale, societăţi naţionale sau 

regii autonome; 

    d) să aibă calitatea de membru al unui grup de interes economic. 

    Judecătorii şi procurorii nu pot să facă parte din partide sau 

formaţiuni politice şi nici să desfăşoare sau să participe la activităţi cu 

caracter politic. 

     Judecătorii şi procurorii sunt obligaţi ca în exercitarea atribuţiilor 

să se abţină de la exprimarea sau manifestarea, în orice mod, a 

convingerilor lor politice. 

     Judecătorii şi procurorii nu îşi pot exprima public opinia cu privire 

la procese aflate în curs de desfăşurare sau asupra unor cauze cu care 

a fost sesizat parchetul. 

    Judecătorii şi procurorii nu pot să dea consultaţii scrise sau 

verbale în probleme litigioase, chiar dacă procesele respective sunt pe 
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rolul altor instanţe sau parchete decât acelea în cadrul cărora îşi 

exercită funcţia şi nu pot îndeplini orice altă activitate care, potrivit legii, 

se realizează de avocat. 

 

3. Cariera judecătorilor şi procurorilor 

     

3.1. Admiterea în magistratură şi formarea profesională iniţială a 

judecătorilor şi procurorilor 

 

     Admiterea în magistratură a judecătorilor şi procurorilor se face 

prin concurs, pe baza competenţei profesionale, a aptitudinilor şi a 

bunei reputaţii. 

    Admiterea în magistratură şi formarea profesională iniţială în 

vederea ocupării funcţiei de judecător şi procuror se realizează prin 

Institutul Naţional al Magistraturii. 

     Admiterea la Institutul Naţional al Magistraturii se face cu 

respectarea principiilor transparenţei şi egalităţii, exclusiv pe bază de 

concurs. 

     Poate fi admisă la Institutul Naţional al Magistraturii persoana 

care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii: 

    a) are cetăţenia română, domiciliul în România şi capacitate deplină 

de exerciţiu; 

    b) este licenţiată în drept; 

    c) nu are antecedente penale sau cazier fiscal şi se bucură de o 

bună reputaţie; 

    d) cunoaşte limba română; 
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    e) este aptă, din punct de vedere medical şi psihologic, pentru 

exercitarea funcţiei.    Concursul de admitere se organizează anual la 

data şi locul stabilite de Institutul Naţional al Magistraturii, cu aprobarea 

Consiliului Superior al Magistraturii. Data, locul, modul de desfăşurare 

a concursului de admitere şi numărul de locuri scoase la concurs se 

publică în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, pe pagina de 

Internet a Consiliului Superior al Magistraturii şi pe cea a Institutului 

Naţional al Magistraturii, cu cel puţin 60 de zile înainte de data stabilită 

pentru concurs. 

     Pentru înscrierea la concurs, candidatul plăteşte o taxă al cărei 

cuantum se stabileşte prin hotărâre a Consiliului Superior al 

Magistraturii, în funcţie de cheltuielile necesare pentru organizarea 

concursului.Consiliul Superior al Magistraturii stabileşte în fiecare an 

numărul de cursanţi, în funcţie de posturile de judecători şi procurori 

vacante, precum şi de cele care vor fi înfiinţate. 

     Comisia de admitere, comisia de elaborare a subiectelor şi 

comisia de soluţionare a contestaţiilor sunt numite prin hotărâre a 

Consiliului Superior al Magistraturii, la propunerea Institutului Naţional 

al Magistraturii. Verificarea dosarelor candidaţilor şi îndeplinirea 

condiţiilor prevăzute de lege de către aceştia se realizează de comisia 

de admitere. 

     Rezultatele concursului se afişează la sediul Institutului Naţional 

al Magistraturii şi se publică pe pagina de Internet a Consiliului 

Superior al Magistraturii şi pe cea a Institutului Naţional al Magistraturii. 

     Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele concursului pot formula 

contestaţii în termen de 3 zile de la afişare la comisia de soluţionare a 
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contestaţiilor. Aceasta le va soluţiona în termen de 3 zile. Decizia 

comisiei de soluţionare a contestaţiilor este irevocabilă.  

      Cursanţii Institutului Naţional al Magistraturii au calitatea de 

auditori de justiţie. 

      Formarea profesională iniţială în cadrul Institutului Naţional al 

Magistraturii constă în pregătirea teoretică şi practică a auditorilor de 

justiţie pentru a deveni judecători sau procurori. 

     Durata cursurilor de formare profesională a auditorilor de justiţie 

este de 2 ani. După primul an de cursuri, auditorii de justiţie optează, în 

ordinea mediilor şi în raport cu numărul posturilor, pentru funcţia de 

judecător sau procuror. 

     În perioada cursurilor, auditorii de justiţie efectuează stagii de 

practică în cadrul instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor, asistă la 

şedinţele de judecată şi la activitatea de urmărire penală, pentru a 

cunoaşte în mod direct activităţile pe care le desfăşoară judecătorii, 

procurorii şi personalul auxiliar de specialitate. 

     Auditorii de justiţie beneficiază de o bursă având caracterul unei 

indemnizaţii lunare corespunzătoare funcţiei de judecător stagiar şi 

procuror stagiar, în raport cu vechimea pe care o au ca auditori. 

    Bursa auditorilor de justiţie prevăzută are natura şi regimul 

juridic al unui drept salarial şi se stabileşte pe baza indemnizaţiei brute 

prevăzute de lege pentru judecătorii şi procurorii stagiari, la care se vor 

calcula reţinerile pentru obţinerea indemnizaţiei nete, urmând a se vira 

obligaţia angajatorului şi a asiguraţilor la asigurările sociale de stat, 

precum şi obligaţia angajatorului şi a asiguraţilor privind contribuţia la 

asigurările sociale de sănătate. Auditorii de justiţie beneficiază de 

indemnizaţie şi în perioada vacanţelor. 
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      Perioada în care o persoană a avut calitatea de auditor de 

justiţie, dacă a promovat examenul de absolvire a Institutului Naţional 

al Magistraturii, constituie vechime în funcţia de judecător sau procuror. 

       După încheierea cursurilor în cadrul Institutului Naţional al 

Magistraturii, auditorii de justiţie susţin un examen de absolvire, 

constând în probe teoretice şi practice, prin care se verifică însuşirea 

cunoştinţelor necesare exercitării funcţiei de judecător sau de procuror. 

     Auditorii de justiţie care au promovat examenul vor fi numiţi, 

potrivit legii, de regulă, în funcţiile pentru care au optat după primul an 

de cursuri în cadrul Institutului Naţional al Magistraturii. 

     Auditorii de justiţie care nu promovează examenul de absolvire 

se pot prezenta încă o dată pentru susţinerea acestuia la următoarea 

sesiune organizată de Institutul Naţional al Magistraturii. În cazul în 

care auditorul de justiţie nu se prezintă, în mod nejustificat, la examen 

sau nu promovează examenul în a doua sesiune, el nu poate fi numit 

ca judecător sau procuror şi este obligat să restituie bursa şi cheltuielile 

de şcolarizare. 

     Absolvenţii Institutului Naţional al Magistraturii sunt obligaţi să 

îndeplinească timp de 6 ani funcţia de judecător sau de procuror. 

     În cazul în care un absolvent al Institutului Naţional al 

Magistraturii este eliberat din funcţie înainte de expirarea perioadei de 

6 ani, din iniţiativa sa ori din motive care îi sunt imputabile, el este 

obligat să restituie bursa de auditor de justiţie şi cheltuielile de 

şcolarizare efectuate cu formarea sa, proporţional cu timpul rămas 

până la împlinirea termenului prevăzut de lege. 
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3.2. Judecătorii stagiari şi procurorii stagiari 

 

    Judecătorii stagiari şi procurorii stagiari sunt numiţi în funcţie de 

către Consiliul Superior al Magistraturii, pe baza mediei generale, 

obţinută prin însumarea celor trei medii de la sfârşitul fiecărui an de 

studiu şi de la examenul de absolvire a Institutului Naţional al 

Magistraturii. 

      Judecătorii stagiari şi procurorii stagiari pot fi numiţi în funcţie 

numai la judecătorii sau, după caz, la parchetele de pe lângă acestea. 

Judecătorii stagiari se bucură de stabilitate. Durata stagiului este de 1 

an. 

    În perioada stagiului, judecătorii şi procurorii sunt obligaţi să 

continue formarea profesională, sub coordonarea unui judecător sau 

procuror anume desemnat de preşedintele judecătoriei sau, după caz, 

de prim-procurorul parchetului de pe lângă această instanţă. 

    Conducerea instanţelor şi a parchetelor este obligată să asigure 

toate condiţiile pentru buna desfăşurare a stagiului. 

     Judecătorii stagiari judecă: 

    a) cererile privind pensiile de întreţinere, cererile privind înregistrările 

şi rectificările în registrele de stare civilă, cererile privind popririle, 

încuviinţarea executării silite, învestirea cu formulă executorie şi luarea 

unor măsuri asigurătorii; 

    b) litigiile patrimoniale având ca obiect plata unei sume de bani sau 

predarea unui bun, în cazul în care valoarea obiectului litigiului nu 

depăşeşte 100 milioane lei (10 mii lei RON); 

   c) plângerile împotriva proceselor-verbale de constatare a 

contravenţiilor şi de aplicare a sancţiunilor contravenţionale; 
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    d) somaţia de plată; 

    e) reabilitarea; 

    f) constatarea intervenţiei amnistiei ori graţierii; 

    g) infracţiunile pentru care acţiunea penală se pune în mişcare la 

plîngerea prealabilă a persoanei vătămate.     

  Procurorii stagiari au dreptul să pună concluzii în instanţă, să 

efectueze şi să semneze acte procedurale, sub coordonarea unui 

procuror care se bucură de stabilitate. 

    Soluţiile procurorilor stagiari sunt contrasemnate de procurorii 

care îi coordonează. 

     Judecătorul sau procurorul care răspunde de coordonarea 

judecătorilor stagiari sau, după caz, a procurorilor stagiari întocmeşte 

trimestrial un referat de evaluare individuală privind însuşirea 

cunoştinţelor practice specifice activităţii de judecător sau de procuror. 

    În vederea prezentării la examenul de capacitate, ultimul referat 

de evaluare individuală cuprinde avizul consultativ al preşedintelui curţii 

de apel sau al procurorului general al parchetului de pe lângă aceasta. 

     După încheierea perioadei de stagiu, judecătorii şi procurorii 

stagiari sunt obligaţi să se prezinte la examenul de capacitate. În cazul 

în care judecătorul stagiar sau procurorul stagiar este respins la 

examenul de capacitate, el este obligat să se prezinte la sesiunea 

următoare. 
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3.3. Numirea judecătorilor şi procurorilor 

 

    Judecătorii şi procurorii care au promovat examenul de 

capacitate sunt numiţi de Preşedintele României, la propunerea 

Consiliului Superior al Magistraturii. 

     Propunerile de numire se fac în cel mult 30 de zile de la data 

validării examenului de capacitate. 

    Preşedintele României poate refuza o singură dată numirea 

judecătorilor şi procurorilor. Refuzul motivat se comunică de îndată 

Consiliului Superior al Magistraturii. 

     În situaţia în care Consiliul Superior al Magistraturii susţine 

propunerea iniţială, are obligaţia să motiveze opţiunea şi să o 

comunice de îndată Preşedintelui României. 

     În perioada dintre data validării examenului de capacitate şi data 

intrării în vigoare a actului de numire de către Preşedintele României, 

judecătorii şi procurorii care au promovat examenul de capacitate 

primesc salariul corespunzător funcţiei imediat superioare celei de 

judecător sau procuror stagiar. 

    Pot fi numiţi în magistratură, pe bază de concurs, dacă 

îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege, foştii judecători şi procurori 

care şi-au încetat activitatea din motive neimputabile, personalul de 

specialitate juridică  , avocaţii, notarii, asistenţii judiciari, consilierii 

juridici, personalul de probaţiune cu studii superioare juridice, ofiţerii de 

poliţie judiciară cu studii superioare juridice, grefierii cu studii 

superioare juridice, persoanele care au îndeplinit funcţii de specialitate 

juridică în aparatul Parlamentului, Administraţiei Prezidenţiale, 

Guvernului, Curţii Constituţionale, Avocatului Poporului, Curţii de 
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Conturi sau al Consiliului Legislativ, din Institutul de Cercetări Juridice 

al Academiei Române şi Institutul Român pentru Drepturile Omului, 

cadrele didactice din învăţământul juridic superior acreditat, precum şi 

magistraţii-asistenţi de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, cu o 

vechime în specialitate de cel puţin 5 ani. 

     Concursul se organizează anual sau ori de câte ori este 

necesar, de Consiliul Superior al Magistraturii, prin Institutul Naţional al 

Magistraturii, pentru ocuparea posturilor vacante de la judecătorii şi 

parchetele de pe lângă acestea. 

      După numirea în funcţia de judecător sau procuror, persoanele 

numite în această funcţie sunt obligate să urmeze, pe o perioadă de 6 

luni, un curs de formare profesională în cadrul Institutului Naţional al 

Magistraturii, care va cuprinde în mod obligatoriu elemente de drept 

comunitar. 

       Înainte de a începe să-şi exercite funcţia, judecătorii şi procurorii 

depun următorul jurământ: "Jur să respect Constituţia şi legile ţării, să 

apăr drepturile şi libertăţile fundamentale ale persoanei, să-mi 

îndeplinesc atribuţiile cu onoare, conştiinţă şi fără părtinire. Aşa să-mi 

ajute Dumnezeu!" Referirea la divinitate din formula jurământului se 

schimbă potrivit credinţei religioase a judecătorilor şi procurorilor şi este 

facultativă. 

     Refuzul depunerii jurământului atrage, de drept, nulitatea numirii 

în funcţie. 

    Jurământul se depune în şedinţă solemnă, în faţa judecătorilor 

instanţei sau, după caz, a procurorilor parchetului la care a fost numit 

judecătorul sau procurorul, după citirea actului de numire. 
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     Depunerea jurământului se consemnează într-un proces-verbal, 

care se semnează de conducătorul instanţei sau, după caz, al 

parchetului şi de 2 dintre judecătorii sau procurorii prezenţi, precum şi 

de cel care a depus jurământul. 

     Depunerea jurământului nu este necesară în cazul transferului 

sau al promovării judecătorului ori procurorului în altă funcţie. 

    

3.4. Formarea profesională continuă şi evaluarea periodică a 

judecătorilor şi procurorilor 

 

   Formarea profesională continuă a judecătorilor şi procurorilor 

constituie garanţia independenţei şi imparţialităţii în exercitarea funcţiei. 

   Formarea profesională continuă trebuie să ţină seama de 

dinamica procesului legislativ şi constă, în principal, în cunoaşterea şi 

aprofundarea legislaţiei interne, a documentelor europene şi 

internaţionale la care România este parte, a jurisprudenţei instanţelor 

judecătoreşti şi a Curţii Constituţionale, a jurisprudenţei Curţii Europene 

a Drepturilor Omului şi a Curţii de Justiţie a Comunităţilor Europene, a 

dreptului comparat, a normelor deontologice, în abordarea 

multidisciplinară a instituţiilor cu caracter de noutate, precum şi în 

cunoaşterea şi aprofundarea unor limbi străine şi operarea pe 

calculator. 

   Responsabilitatea pentru formarea profesională continuă a 

judecătorilor şi procurorilor revine Institutului Naţional al Magistraturii, 

conducătorilor instanţelor sau parchetelor la care aceştia îşi desfăşoară 

activitatea, precum şi fiecărui judecător şi procuror, prin pregătire 

individuală. 
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     Judecătorii şi procurorii participă, cel puţin o dată la 3 ani, la 

programe de formare profesională continuă organizate de Institutul 

Naţional al Magistraturii, de instituţii de învăţământ superior din ţară 

sau din străinătate ori la alte forme de perfecţionare profesională. 

    Judecătorii şi procurorii au obligaţia de a urma în cadrul 

programelor de formare profesională continuă un curs intensiv pentru 

învăţarea sau aprofundarea unei limbi străine şi un curs intensiv pentru 

iniţierea sau aprofundarea cunoştinţelor de operare pe calculator 

organizate de Institutul Naţional al Magistraturii sau de instanţele 

judecătoreşti sau parchete, de instituţii de învăţământ superior din ţară 

sau din străinătate, precum şi de alte instituţii de specialitate. 

     Consiliul Superior al Magistraturii aprobă anual, la propunerea 

Institutului Naţional al Magistraturii, programul de formare profesională 

continuă a judecătorilor şi procurorilor. Formarea profesională continuă 

a judecătorilor şi procurorilor se realizează ţinând seama de 

necesitatea specializării lor. 

     Preşedintele curţii de apel sau, după caz, procurorul general al 

parchetului de pe lângă curtea de apel desemnează judecătorii, 

respectiv procurorii, care răspund de organizarea activităţii de formare 

profesională continuă a judecătorilor şi procurorilor de la curtea de apel 

şi instanţele din circumscripţia acesteia, respectiv de la parchetul de pe 

lângă curtea de apel şi parchetele subordonate. 

    Pentru verificarea îndeplinirii criteriilor de competenţă 

profesională şi de performanţă judecătorii şi procurorii sunt supuşi la 

fiecare 3 ani unei evaluări privind eficienţa, calitatea activităţii şi 

integritatea, obligaţia de formare profesională continuă şi absolvirea 

unor cursuri de specializare, iar în cazul judecătorilor şi procurorilor 
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numiţi în funcţii de conducere, şi modul de îndeplinire a atribuţiilor 

manageriale. 

     Prima evaluare a judecătorilor şi procurorilor se face la 2 ani de 

la numirea în funcţie. 

     Prin raportul de evaluare a activităţii profesionale a judecătorului 

sau procurorului întocmit de comisiile legal alcătuite se poate acorda 

unul dintre calificativele: "foarte bine", "bine", "satisfăcător" sau 

"nesatisfăcător". 

     Judecătorii sau procurorii nemulţumiţi de calificativul acordat pot 

face contestaţie la secţia corespunzătoare a Consiliului Superior al 

Magistraturii, în termen de 30 de zile de la comunicare. 

        Judecătorii şi procurorii care primesc calificativul "nesatisfăcător" 

sunt obligaţi să urmeze pentru o perioadă cuprinsă între 3 şi 6 luni 

cursuri speciale organizate de Institutul Naţional al Magistraturii. 

    Judecătorii şi procurorii care primesc calificativul "satisfăcător" în 

urma a două evaluări consecutive sunt obligaţi să urmeze pentru o 

perioadă cuprinsă între 3 şi 6 luni cursuri speciale organizate de 

Institutul Naţional al Magistraturii. 

    Judecătorul sau procurorul care primeşte în urma a două 

evaluări consecutive calificativul "nesatisfăcător" sau care nu a 

promovat examenul prevăzut de lege este eliberat din funcţie pentru 

incapacitate profesională de către Preşedintele României, la 

propunerea Consiliului Superior al Magistraturii. 

    Evoluţia carierei de judecător sau procuror se consemnează în 

fişa din dosarul profesional, care se întocmeşte şi se păstrează de 

Consiliul Superior al Magistraturii. 
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3.5. Magistraţii-asistenţi ai Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie 

 

    Prim-magistratul-asistent, magistraţii-asistenţi şefi şi magistraţii-

asistenţi ai Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie se bucură de stabilitate. 

    Magistraţii-asistenţi sunt numiţi şi promovaţi în funcţie de 

Consiliul Superior al Magistraturii, pe bază de concurs. 

    Condiţiile generale de numire a magistraţilor-asistenţi sunt cele 

prevăzute pentru funcţia de judecător şi procuror. 

    Dispoziţiile privind incompatibilităţile şi interdicţiile, formarea 

profesională continuă şi evaluarea periodică, drepturile şi îndatoririle, 

precum şi răspunderea disciplinară a judecătorilor şi procurorilor se 

aplică în mod corespunzător şi magistraţilor-asistenţi. 

     Prim-magistratul-asistent este promovat dintre magistraţii-

asistenţi şefi cu o vechime de cel puţin 2 ani în această funcţie. 

      Magistraţii-asistenţi şefi gradul III sunt promovaţi dintre 

magistraţii-asistenţi cu cel puţin 3 ani vechime în această funcţie. După 

o perioadă de 2 ani ca magistraţi-asistenţi şefi pot fi trecuţi în gradul II 

şi după alţi 5 ani în gradul I. 

    Magistraţii-asistenţi gradul III sunt numiţi fără concurs dintre 

judecătorii sau procurorii cu o vechime în magistratură de cel puţin 4 

ani. După o perioadă de 3 ani în această funcţie, magistraţii-asistenţi 

pot fi trecuţi în gradul II, iar după alţi 3 ani în gradul I. 

 

4. Drepturile şi îndatoririle judecătorilor şi procurorilor 

 

     Pentru activitatea desfăşurată, judecătorii şi procurorii au dreptul 

la o remuneraţie stabilită în raport cu nivelul instanţei sau al 
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parchetului, cu funcţia deţinută, cu vechimea în magistratură şi cu alte 

criterii prevăzute de lege. Drepturile salariale ale judecătorilor şi 

procurorilor nu pot fi diminuate sau suspendate decât în cazurile 

prevăzute de legea nr. 303/2004. Salarizarea judecătorilor şi 

procurorilor se stabileşte prin lege specială. 

     Consiliul Superior al Magistraturii are dreptul şi obligaţia de a 

apăra judecătorii şi procurorii împotriva oricărui act care le-ar putea 

afecta independenţa sau imparţialitatea ori ar crea suspiciuni cu privire 

la acestea. 

     Judecătorii sau procurorii care consideră că independenţa şi 

imparţialitatea le sunt afectate în orice mod prin acte de imixtiune în 

activitatea profesională se pot adresa Consiliului Superior al 

Magistraturii, pentru a dispune măsurile necesare, conform legii. 

    Judecătorii şi procurorii sunt liberi să organizeze sau să adere la 

organizaţii profesionale locale, naţionale sau internaţionale, în scopul 

apărării intereselor lor profesionale. 

     Judecătorii şi procurorii în funcţie sau pensionari au dreptul de a 

li se asigura măsuri speciale de protecţie împotriva ameninţărilor, 

violenţelor sau a oricăror fapte care îi pun în pericol pe ei, familiile sau 

bunurile lor. 

     Judecătorii şi procurorii beneficiază anual de un concediu de 

odihnă plătit de 35 de zile lucrătoare. 

     Judecătorii şi procurorii au dreptul la concedii de studii de 

specialitate plătite pentru participarea la cursuri sau alte forme de 

specializare organizate în ţară sau în străinătate, pentru pregătirea şi 

susţinerea examenului de capacitate şi de doctorat, precum şi la 

concedii fără plată.  
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     Judecătorii şi procurorii au dreptul la concedii medicale şi la alte 

concedii, în conformitate cu legislaţia în vigoare. 

     Judecătorii şi procurorii au dreptul la închirierea locuinţelor de 

serviciu. Locuinţele de serviciu aflate în proprietatea sau administrarea 

Ministerului Justiţiei şi unităţilor subordonate, precum şi cele aflate în 

proprietatea sau în administrarea Ministerului Public nu pot fi 

cumpărate de judecători, procurori sau orice alţi salariaţi ai acestor 

instituţii. 

      Judecătorii şi procurorii beneficiază anual de 6 călătorii în ţară 

dus-întors, gratuite, la transportul pe calea ferată clasa I, auto, naval şi 

aerian sau de decontarea a 7,5 litri combustibil la suta de kilometri 

pentru 6 călătorii în ţară dus-întors, în cazul în care deplasarea se 

efectuează cu autoturismul. 

    Judecătorii şi procurorii cu vechime continuă în magistratură de 

20 de ani beneficiază, la data pensionării sau a eliberării din funcţie 

pentru alte motive neimputabile, de o indemnizaţie egală cu 7 

indemnizaţii de încadrare lunare brute, care se impozitează potrivit 

legii. 

     Indemnizaţia  se acordă o singură dată în decursul carierei de 

judecător sau procuror şi se înregistrează, potrivit legii. 

     Modul de calcul al vechimii continue în magistratură se 

stabileşte prin hotărâre a Consiliului Superior al Magistraturii. 

    Prevederile privind indemnizaţia se aplică şi în cazul decesului 

judecătorului sau procurorului aflat în activitate. În acest caz, de 

indemnizaţie beneficiază soţul/soţia şi copiii care se află în întreţinerea 

acestuia la data decesului. 
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    Judecătorii, procurorii, magistraţii-asistenţi de la Înalta Curte de 

Casaţie şi Justiţie şi personalul de specialitate juridică asimilat 

judecătorilor şi procurorilor, precum şi foştii judecători şi procurori 

financiari şi consilierii de conturi de la secţia jurisdicţională care au 

exercitat aceste funcţii la Curtea de Conturi, cu o vechime de cel puţin 

25 de ani în funcţia de judecător ori procuror, magistrat-asistent sau 

personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor, 

precum şi în funcţia de judecător ori procuror financiar sau consilier de 

conturi de la secţia jurisdicţională a Curţii de Conturi se pot pensiona la 

cerere şi pot beneficia, la împlinirea vârstei de 60 de ani, de pensie de 

serviciu, în cuantum de 80% din baza de calcul reprezentată de 

indemnizaţia de încadrare brută lunară sau de salariul de bază brut 

lunar, după caz, şi sporurile avute în ultima lună de activitate înainte de 

data pensionării. 

     Judecătorii, procurorii, magistraţii-asistenţi de la Înalta Curte de 

Casaţie şi Justiţie, personalul de specialitate juridică asimilat 

judecătorilor şi procurorilor, precum şi foştii judecători şi procurori 

financiari şi consilierii de conturi de la secţia jurisdicţională care au 

exercitat aceste funcţii la Curtea de Conturi se pot pensiona la cerere 

înainte de împlinirea vârstei de 60 de ani şi beneficiază de pensia mai 

sus amintită, dacă au o vechime de cel puţin 25 de ani numai în funcţia 

de judecător, procuror, magistrat-asistent sau personal de specialitate 

juridică asimilat judecătorilor, precum şi în funcţia de judecător ori 

procuror financiar sau consilier de conturi de la secţia jurisdicţională a 

Curţii de Conturi. La calcularea acestei vechimi se iau în considerare şi 

perioadele în care judecătorul, procurorul, magistratul-asistent sau 

personalul de specialitate juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor, 
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precum şi judecătorul, procurorul financiar şi consilierul de conturi la 

secţia jurisdicţională a Curţii de Conturi a exercitat profesia de avocat, 

personal de specialitate juridică în fostele arbitraje de stat, consilier 

juridic sau jurisconsult. 

      De pensia de serviciu beneficiază, la împlinirea vârstei de 60 de 

ani, şi judecătorii şi procurorii cu o vechime în magistratură între 20 şi 

25 de ani, în acest caz cuantumul pensiei fiind micşorat cu 1% din baza 

de calcul prevăzută la alin. (1), pentru fiecare an care lipseşte din 

vechimea integrală în magistratură. 

     Soţul supravieţuitor al judecătorului sau procurorului are dreptul, 

la împlinirea vârstei de 60 de ani, la pensia de urmaş în condiţiile 

prevăzute de legea privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de 

asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare, calculată din 

pensia de serviciu aflată în plată sau la care ar fi avut dreptul la data 

decesului susţinătorul, actualizată, după caz. 

     Copiii minori ai judecătorului sau procurorului decedat, precum şi 

copiii majori până la terminarea studiilor, dar nu mai mult de 26 de ani, 

au dreptul la pensia de urmaş, calculată din pensia de serviciu aflată în 

plată sau la care ar fi avut dreptul la data decesului susţinătorul 

decedat, actualizată, după caz, în condiţiile Legii nr. 19/2000, cu 

modificările şi completările ulterioare, şi în procentele prevăzute de 

această lege, în funcţie de numărul de urmaşi.  

 

5. Răspunderea judecătorilor şi procurorilor 

 

Judecătorii şi procurorii răspund civil, disciplinar şi penal, în 

condiţiile legii. 
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Judecătorii, procurorii şi magistraţii-asistenţi pot fi 

percheziţionaţi, reţinuţi sau arestaţi preventiv numai cu încuviinţarea 

secţiilor Consiliului Superior al Magistraturii. 

 În caz de infracţiune flagrantă, judecătorii, procurorii şi 

magistraţii-asistenţi pot fi reţinuţi şi supuşi percheziţiei potrivit legii, 

Consiliul Superior al Magistraturii fiind informat de îndată de organul 

care a dispus reţinerea sau percheziţia. 

  Statul răspunde patrimonial pentru prejudiciile cauzate prin 

erorile judiciare. 

 Răspunderea statului este stabilită în condiţiile legii şi nu 

înlătură răspunderea judecătorilor şi procurorilor care şi-au exercitat 

funcţia cu rea-credinţă sau gravă neglijenţă. 

  Dreptul persoanei vătămate la repararea prejudiciilor materiale 

cauzate prin erorile judiciare săvârşite în alte procese decât cele 

penale nu se va putea exercita decât în cazul în care s-a stabilit, în 

prealabil, printr-o hotărâre definitivă, răspunderea penală sau 

disciplinară, după caz, a judecătorului sau procurorului pentru o faptă 

săvârşită în cursul judecăţii procesului şi dacă această faptă este de 

natură să determine o eroare judiciară. 

  Orice persoană poate sesiza Consiliul Superior al Magistraturii, 

direct sau prin conducătorii instanţelor ori ai parchetelor, în legătură cu 

activitatea sau conduita necorespunzătoare a judecătorilor sau 

procurorilor, încălcarea obligaţiilor profesionale în raporturile cu 

justiţiabilii ori săvârşirea de către aceştia a unor abateri disciplinare. 

  Exercitarea acestui drept prevăzut  nu poate pune în discuţie 

soluţiile pronunţate prin hotărârile judecătoreşti, care sunt supuse căilor 

legale de atac. 
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5.1. Răspunderea disciplinară a judecătorilor şi procurorilor 

 

    Judecătorii şi procurorii răspund disciplinar pentru abaterile de la 

îndatoririle de serviciu, precum şi pentru faptele care afectează 

prestigiul justiţiei. 

    Răspunderea disciplinară a judecătorilor şi procurorilor militari 

poate fi angajată numai potrivit dispoziţiilor legii nr.303/2004. 

     Constituie abateri disciplinare: 

  a) manifestările care aduc atingere onoarei sau probităţii 

profesionale ori prestigiului justiţiei, săvârşite în exercitarea sau în 

afara exercitării atribuţiilor de serviciu; 

  b) încălcarea prevederilor legale referitoare la incompatibilităţi şi 

interdicţii privind judecătorii şi procurorii; 

  c) atitudinile nedemne în timpul exercitării atribuţiilor de serviciu 

faţă de colegi, celălalt personal al instanţei sau al parchetului în care 

funcţionează, inspectori judiciari, avocaţi, experţi, martori, justiţiabili ori 

reprezentanţii altor instituţii; 

  d) desfăşurarea de activităţi publice cu caracter politic sau 

manifestarea convingerilor politice în exercitarea atribuţiilor de serviciu; 

  e) refuzul nejustificat de a primi la dosar cererile, concluziile, 

memoriile sau actele depuse de părţile din proces; 

  f) refuzul nejustificat de a îndeplini o îndatorire de serviciu; 

  g) nerespectarea de către procuror a dispoziţiilor procurorului 

ierarhic superior, date în scris şi în conformitate cu legea; 

  h) nerespectarea în mod repetat şi din motive imputabile a 

dispoziţiilor legale privitoare la soluţionarea cu celeritate a cauzelor ori 

întârzierea repetată în efectuarea lucrărilor, din motive imputabile; 
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  i) nerespectarea îndatoririi de a se abţine atunci când 

judecătorul sau procurorul ştie că există una din cauzele prevăzute de 

lege pentru abţinerea sa, precum şi formularea de cereri repetate şi 

nejustificate de abţinere în aceeaşi cauză, care are ca efect 

tergiversarea judecăţii; 

  j) nerespectarea secretului deliberării sau a confidenţialităţii 

lucrărilor care au acest caracter, precum şi a altor informaţii de aceeaşi 

natură de care a luat cunoştinţă în exercitarea funcţiei, cu excepţia 

celor de interes public, în condiţiile legii; 

  k) absenţe nemotivate de la serviciu, în mod repetat sau care 

afectează în mod direct activitatea instanţei ori a parchetului; 

  l) imixtiunea în activitatea altui judecător sau procuror; 

  m) nerespectarea în mod nejustificat a dispoziţiilor ori deciziilor 

cu caracter administrativ dispuse în conformitate cu legea de 

conducătorul instanţei sau al parchetului ori a altor obligaţii cu caracter 

administrativ prevăzute de lege sau regulamente; 

   n) folosirea funcţiei deţinute pentru a obţine un tratament 

favorabil din partea autorităţilor sau intervenţiile pentru soluţionarea 

unor cereri, pretinderea ori acceptarea rezolvării intereselor personale 

sau ale membrilor familiei ori ale altor persoane, altfel decât în limita 

cadrului legal reglementat pentru toţi cetăţenii; 

   o) nerespectarea în mod grav sau repetat a dispoziţiilor privind 

distribuirea aleatorie a cauzelor; 

   p) obstrucţionarea activităţii de inspecţie a inspectorilor judiciari, 

prin orice mijloace; 
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   q) participarea directă sau prin persoane interpuse la jocurile de 

tip piramidal, jocuri de noroc sau sisteme de investiţii pentru care nu 

este asigurată transparenţa fondurilor; 

   r) lipsa totală a motivării hotărârilor judecătoreşti sau a actelor 

judiciare ale procurorului, în condiţiile legii; 

   s) utilizarea unor expresii inadecvate în cuprinsul hotărârilor 

judecătoreşti sau al actelor judiciare ale procurorului ori motivarea în 

mod vădit contrară raţionamentului juridic, de natură să afecteze 

prestigiul justiţiei sau demnitatea funcţiei de magistrat; 

ş) nerespectarea deciziilor Curţii Constituţionale ori a deciziilor 

pronunţate de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie în soluţionarea 

recursurilor în interesul legii; 

    t) exercitarea funcţiei cu rea-credinţă sau gravă neglijenţă. 

    Există rea-credinţă atunci când judecătorul sau procurorul 

încalcă cu ştiinţă normele de drept material ori procesual, urmărind sau 

acceptând vătămarea unei persoane. 

    Există gravă neglijenţă atunci când judecătorul sau procurorul 

nesocoteşte din culpă, în mod grav, neîndoielnic şi nescuzabil, normele 

de drept material ori procesual. 

    Sancţiunile disciplinare care se pot aplica judecătorilor şi 

procurorilor, proporţional cu gravitatea abaterilor, sunt: 

     a) avertismentul; 

     b) diminuarea indemnizaţiei de încadrare lunare brute cu până la 

20% pe o perioadă de până la 6 luni; 

     c) mutarea disciplinară pentru o perioadă de până la un an la o 

altă instanţă sau la un alt parchet, situate în circumscripţia altei curţi de 

apel ori în circumscripţia altui parchet de pe lângă o curte de apel; 
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     d) suspendarea din funcţie pe o perioadă de până la 6 luni; 

    e) excluderea din magistratură. 
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TITLUL II 

ALTE PROFESII JURIDICE 

 

CAPITOLUL I 

Profesia de avocat 

 

1. Noţiuni generale 

 

          Profesia de avocat este liberă şi independentă, cu organizare şi 

funcţionare autonome, în condiţiile  legii nr. 51/1995 şi ale statutului 

profesiei.   

         Profesia de avocat se exercită numai de avocaţii înscrişi în 

tabloul baroului din care fac parte, barou component al Uniunii 

Naţionale a Barourilor din Romania, denumită în continuare U.N.B.R. 

 Constituirea şi funcţionarea de barouri în afara U.N.B.R. sunt 

interzise. Actele de constituire şi de înregistrare ale acestora sunt nule 

de drept. Nulitatea poate fi constatată şi din oficiu.   

        În exercitarea profesiei avocatul este independent şi se supune 

numai legii, statutului profesiei şi codului deontologic.   

        Avocatul promovează şi apară drepturile, libertăţile şi interesele 

legitime ale omului.   

        Avocatul are dreptul să asiste şi să reprezinte persoanele fizice 

si juridice în faţa instanţelor autorităţii judecătoresti şi a altor organe de 

jurisdictie, a organelor de urmarire penală, a autorităţilor şi instituţiilor 

publice, precum şi în faţa altor persoane fizice sau juridice, care au 

obligaţia să permită şi să asigure avocatului desfăşurarea nestingherită 
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a activităţii sale, în condiţiile legii.   

       Orice persoană are dreptul să îşi aleagă în mod liber avocatul. 

 În exercitarea dreptului de apărare avocatul are dreptul şi 

obligaţia de a stărui pentru realizarea liberului acces la justiţie, pentru 

un proces echitabil şi într-un termen rezonabil.  

 

2. Competenţele avocaţilor  

 

       Activitatea avocatului se realizeaza prin:   

a) consultaţii şi cereri cu caracter juridic;   

b) asistenţă şi reprezentare juridică în faţa instanţelor judecătoresti, a 

organelor de urmarire penală, a autorităţilor cu atribuţii jurisdictionale, a 

notarilor publici şi a executorilor judecătoresti, a organelor 

administraţiei publice şi a instituţiilor, precum şi a altor persoane 

juridice, în condiţiile legii;   

c) redactarea de acte juridice, atestarea identităţii părţilor, a conţinutului 

şi a datei actelor prezentate spre autentificare;   

d) asistarea şi reprezentarea persoanelor fizice sau juridice interesate 

în faţa altor autorităţi publice cu posibilitatea atestării identitatii părţilor, 

a conţinutului şi a datei actelor încheiate;    

e) apararea şi reprezentarea cu mijloace juridice specifice a drepturilor 

şi intereselor legitime ale persoanelor fizice şi juridice în raporturile 

acestora cu autorităţile publice, cu instituţiile şi cu orice persoană 

română sau straină;   

f) activităţi de mediere;   

g) activităţi fiduciare constand în primirea în depozit, în numele şi pe 

seama clientului, de fonduri financiare şi bunuri, rezultate din 
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valorificarea sau executarea de titluri executorii, după încheierea 

procedurii succesorale sau a lichidării, precum şi plasarea şi 

valorificarea acestora, în numele şi pe seama clientului, activităţi de 

administrare a fondurilor sau a valorilor în care acestea au fost plasate;  

h) stabilirea temporară a sediului pentru societăţi comerciale la sediul 

profesional al avocatului şi înregistrarea acestora, în numele şi pe 

seama clientului, a părţilor de interes, a părţilor sociale sau a acţiunilor 

societăţilor astfel înregistrate;   

i) activităţile prevăzute la lit. g) şi h) se pot desfăşura în temeiul unui 

nou contract de asistenţă juridică;   

j) orice mijloace şi căi proprii exercitării dreptului de apărare, în 

condiţiile legii.   

     În exercitarea profesiei şi în legatură cu aceasta avocatul este 

protejat de lege.  

 

3. Formele de exercitare a profesiei de avocat  

 

     Formele de exercitare a profesiei de avocat sunt:  

- cabinete individuale; 

- cabinete asociate; 

- societăţi civile profesionale sau societăţi profesionale cu raspundere 

limitată.  

       În cabinetul individual îşi poate exercita profesia un avocat 

definitiv, singur sau împreună cu alţi avocaţi colaboratori. Cabinetele 

individuale se pot asocia în scopul exercitării în comun a profesiei; 

drepturile şi obligaţiile avocaţilor titulari ai unor cabinete asociate îşi 

păstrează caracterul personal şi nu pot fi cedate. În mod corespunzator 
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cabinetele individuale se pot asocia şi cu societăţile civile profesionale. 

 Cabinetele individuale se pot grupa pentru a-şi crea facilităţi 

tehnico-economice în vederea exercitării profesiei şi îşi păstrează 

individualitatea în relaţiile cu clienţii.                                     

         Societatea civilă profesională se constituie din 2 sau mai mulţi 

avocati definitivi. În societatea civilă profesională îşi pot exercita 

profesia şi avocaţi colaboratori sau avocaţi salarizaţi.   

         Societatea civilă profesională şi avocaţii care profesează în 

cadrul ei nu pot acorda asistenţă juridică persoanelor cu interese 

contrare.   

         Cabinetele grupate, cabinetele asociate, societăţile civile 

profesionale şi societăţile profesionale cu răspundere limitată pot avea 

şi proprietate comună.   

         Avocatul poate schimba oricand forma de exercitare a profesiei, 

cu înştiinţarea baroului din care face parte.   

         Avocatul nu îşi poate exercita profesia, în acelaşi timp, în mai 

multe forme de exercitare a acesteia.   

         Formele de exercitare a profesiei pot fi înstrăinate prin acte între 

vii numai între avocaţi definitivi şi aflaţi în exerciţiul profesiei sau pot fi 

lichidate la încetarea calităţii, cu respectarea regimului investiţiilor 

reglementat prin prezenta lege.   

         Societatea profesională cu răspundere limitată este o societate 

civilă cu personalitate juridică, constituită în condiţiile prevăzute de 

prezenta lege şi de Statutul profesiei de avocat, prin asocierea a cel 

putin 2 avocaţi definitivi, aflaţi în exerciţiul profesiei, indiferent dacă 

deţin sau nu ori dacă aparţin sau nu unei alte forme de exercitare a 

profesiei.   



76 

 

          Societatea profesională cu răspundere limitată deţine un 

patrimoniu de afectaţiune.  

Obligaţiile şi răspunderea societăţii profesionale cu răspundere limitată 

sunt garantate cu patrimoniul de afectaţiune.   

          Asociaţii răspund personal, numai în limita aportului social al 

fiecăruia.   

Barourile şi U.N.B.R. asigură exercitarea calificată a dreptului de 

aparare, competenţa şi disciplina profesională, protecţia demnităţii şi 

onoarei avocaţilor membri.   

         În fiecare judeţ există şi funcţionează un singur barou membru al 

U.N.B.R., cu sediul în localitatea de reşedinţă a judeţului.   

  Fiecare barou organizează şi asigură funcţionarea a cîte unui 

serviciu de asistenţă judiciară pe langă fiecare judecatorie. Consiliul 

baroului răspunde de organizarea şi funcţionarea acestui serviciu.   

  Avocatul este dator să păstreze secretul profesional privitor la 

orice aspect al cauzei care i-a fost incredinţată, cu excepţia cazurilor 

prevăzute expres de lege.   

 

4. Dobandirea calităţii de avocat 

 

    4.1. Condiţiile de înscriere în avocatură 

 

  Poate fi membru al unui barou din Romania cel care 

îndeplineşte următoarele condiţii:   

a) are exerciţiul drepturilor civile şi politice;   

b) este licenţiat al unei facultăţi de drept cu durata stabilită de lege;
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c) nu se găseşte în vreunul dintre cazurile de nedemnitate prevăzute 

de legea nr.51/1995;   

d) este apt, din punct de vedere medical, pentru exercitarea profesiei. 

 Îndeplinirea condiţiei prevăzute la lit. d)  trebuie dovedită cu 

certificat medical de sănătate, eliberat pe baza constatărilor făcute de o 

comisie medicală constituită în condiţiile prevăzute în statutul profesiei. 

Membrul unui barou dintr-o altă ţară poate exercita profesia de avocat 

în Romania, în cazul îndeplinirii condiţiilor prevăzute de legea mai sus 

menţionată.   

      Pentru a acorda consultanţă juridică privind dreptul românesc, 

avocatul străin are obligaţia de a susţine un examen de verificare a 

cunoştintelor de drept românesc şi de limba româna, organizat de 

U.N.B.R.   

     Avocatul străin poate exercita profesia de avocat în România, la 

alegere, în cadrul uneia dintre formele de organizare prevăzute de 

lege.   

     Avocatul străin nu poate pune concluzii orale sau scrise în faţa 

instanţelor judecătoreşti şi a celorlalte organe jurisdicţionale şi 

judiciare, cu excepţia celor de arbitraj internaţional.   

Este nedemn de a fi avocat:   

a) cel condamnat definitiv prin hotărare judecătorească la pedeapsa cu 

închisoare pentru săvîrşirea unei infracţiuni intenţionate, de natură să 

aducă atingere prestigiului profesiei;   

b) cel care a savîrşit abuzuri prin care au fost încălcate drepturile şi 

libertăţile fundamentale ale omului, stabilite prin hotărîre 

judecătorească, sau a săvîrsit abateri disciplinare grave, sancţionate cu 

măsura excluderii din profesie, ca sancţiune disciplinară;   
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c) cel caruia i s-a aplicat pedeapsa interdicţiei de a exercita profesia, 

pe durata stabilită prin hotarare judecatorească sau disciplinară;   

d) falitul fraudulos, chiar reabilitat.   

Exercitarea profesiei de avocat este incompatibilă cu:   

a) activitatea salarizată în cadrul altor profesii decît cea de avocat;  

b) ocupaţiile care lezează demnitatea şi independenţa profesiei de 

avocat sau bunele moravuri;   

c) exercitarea nemijlocită de fapte materiale de comert.   

Exercitarea profesiei de avocat este compatibilă cu:   

a) calitatea de deputat sau senator, consilier în consiliile locale sau 

judeţene;   

b) activităţi şi funcţii didactice în învăţămîntul juridic superior;   

c) activitatea literară şi publicistică;   

d) calitatea de arbitru, mediator, conciliator sau negociator, consilier 

fiscal, consilier în proprietate intelectuală, consilier în proprietate 

industrială, traducator autorizat, administrator sau lichidator în cadrul 

procedurilor de reorganizare şi lichidare judiciară, în condiţiile legii. 

 Primirea în profesie se realizează numai în baza unui examen 

organizat de U.N.B.R., cel puţin anual şi la nivel naţional, potrivit 

prezentei legi şi Statutului profesiei de avocat.   

      Examenul pentru primirea în profesia de avocat se susţine în 

cadrul Institutului Naţional pentru Pregatirea şi Perfectionarea 

Avocaţilor şi se desfăşoară în mod unitar, în centrele teritoriale ale 

acestuia, avînd la bază o metodologie elaborată şi aprobată de 

Consiliul U.N.B.R.   

      Tematica examenului este unică la nivelul U.N.B.R., iar 

selectarea subiectelor se face de comisia naţională de examen.   
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      Comisia naţională de examen este formată cu precădere din 

avocaţi – cadre didactice universitare, care au minimum 10 ani 

vechime în profesia de avocat. Desemnarea acesteia se face de 

Comisia permanentă a U.N.B.R., la propunerea barourilor.   

      La începutul exercitării profesiei avocatul efectuează în mod 

obligatoriu un stagiu de pregatire profesională cu durata de 2 ani, timp 

în care are calitatea de avocat stagiar.   

     Condiţiile efectuarii stagiului, drepturile şi obligaţiile avocatului 

stagiar, ale avocatului îndrumator, precum şi ale baroului faţa de 

aceştia sunt reglementate prin statutul profesiei.   

 După efectuarea stagiului avocatul stagiar va susţine examenul 

de definitivare.   

    Avocatul stagiar respins de trei ori la examenul de definitivare 

va fi exclus din profesie.   Activitatea unui avocat stagiar poate fi 

îndrumată numai de avocaţi definitivi cu o vechime de cel putin 6 ani în 

această calitate şi care se bucură de o reputaţie profesională neştirbită. 

 Calitatea de avocat definitiv se dobandeşte în baza unui examen 

organizat de U.N.B.R., anual şi la nivel naţional, potrivit prezentei legi şi 

Statutului profesiei de avocat sau prin promovarea examenului de 

absolvire a Institutului Naţional pentru Pregatirea şi Perfecţionarea 

Avocaţilor, în condiţiile prevăzute de Statutul profesiei de avocat.   

     Examenul de definitivare se susţine în cadrul Institutului Naţional 

pentru Pregatirea şi Perfectionarea Avocaţilor şi se desfăşoară în mod 

unitar, pe centre teritoriale, avînd la bază o metodologie elaborată şi 

aprobată de Consiliul U.N.B.R.   

     Tematica examenului de definitivare este unică la nivelul 

U.N.B.R., iar selectarea subiectelor se face de comisia naţională de 
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examen.   

     Comisia naţională de examen este formată, cu precădere, din 

avocaţi — cadre didactice universitare, care au minimum 10 ani 

vechime în profesie. Desemnarea acesteia se face de Comisia 

permanentă a U.N.B.R., la propunerea barourilor.   

      Cel care a promovat examenul de primire în profesia de avocat 

şi care pînă la data susţinerii examenului de primire în profesia de 

avocat a îndeplinit funcţia de judecator, procuror, notar public, consilier 

juridic sau jurisconsult timp de 5 ani, dobîndeşte calitatea de avocat 

definitiv, fără susţinerea examenului de definitivare , cu condiţia 

promovării examenului de definitivat în profesia din care provine.   

     Avocaţii - foşti judecători nu pot pune concluzii la instanţele unde 

au funcţionat, iar foştii procurori şi cadrele de poliţie nu pot acorda 

asistenţă juridică la unitatea de urmarire penală la care şi-au 

desfăşurat activitatea, timp de 5 ani de la încetarea funcţiei respective. 

 La înscrierea în barou avocatul depune în faţa consiliului 

baroului, în cadru solemn, urmatorul jurămînt: "Jur să respect şi să 

apăr Constituţia şi legile ţării, drepturile şi libertăţile omului şi să exercit 

profesia de avocat cu cinste şi demnitate. Aşa să-mi ajute Dumnezeu!"  

Jurămîntul poate fi depus şi fără formula religioasă, în acest caz, 

jurămîntul va începe cu formula: "Jur pe onoare şi conştiinţă! 

     Avocatul stagiar poate pune concluzii numai la judecătorie şi 

poate asista ori reprezenta partea în faţa organelor de urmărire penală, 

a autorităţilor şi instituţiilor publice, precum şi în faţa altor persoane 

fizice sau juridice. Avocaţii stagiari, după înscrierea în barou, au 

obligaţia să urmeze cursurile Institutului Naţional pentru Pregatirea şi 

Perfecţionarea Avocaţilor, în perioada de stagiu.       Avocatul definitiv 
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are dreptul să pună concluzii la toate instanţele, cu excepţia Înaltei 

Curţi de Casaţie si Justiţie şi Curţii Constituţionale, unde va putea pune 

concluzii dacă are o vechime neîntreruptă în profesie de cel putin 5 ani 

de la definitivare. Avocatul definitiv este obligat să frecventeze formele 

de pregătire profesională continuă organizate de barou, Institutul 

Naţional pentru Pregatirea şi Perfecţionarea Avocaţilor sau de formele 

de exercitare a profesiei, în condiţiile prevăzute de Statutul profesiei de 

avocat.   

     Baroul are obligaţia să întocmească anual tabloul avocaţilor 

definitivi şi stagiari în ordine alfabetică, cu menţionarea numelui, 

prenumelui, titlului ştiinţific, datei înscrierii în barou, sediului 

profesional, formei de exercitare a profesiei şi a instanţelor la care au 

dreptul să pună concluzii.   A doua parte a tabloului va cuprinde 

cabinetele asociate, societăţile civile profesionale şi societăţile 

profesionale cu răspundere limitată, cu indicarea sediului şi a avocaţilor 

care le compun.   

    Prin grija baroului, tabloul anual al avocaţilor şi modificările 

intervenite sunt comunicate la începutul fiecarui an instanţelor 

judecătoreşti, organelor de urmărire penală şi autorităţilor 

administrative ale judeţului sau municipiului Bucureşti, precum şi 

U.N.B.R.   

     Exercitarea oricarei activităţi de asistenţă juridică specifică 

profesiei de avocat  de către o persoană fizică sau juridică ce nu are 

calitatea de avocat înscris într-un barou şi pe tabloul avocaţilor acelui 

barou constituie infracţiune şi se pedepseşte potrivit legii penale. 

Instanţele sunt obligate să verifice şi să se pronunţe asupra calităţii de 
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reprezentant al unei persoane care se prezintă ca avocat, exercitînd 

acte specifice acestei profesii şi folosind însemnele profesiei de avocat.  

 

 5. Încetarea şi suspendarea calităţii de avocat 

 

Calitatea de avocat încetează:   

a) prin renunţarea scrisă la exerciţiul profesiei;   

b) prin deces;   

c) dacă împotriva avocatului s-a luat măsura excluderii din profesie ca 

sancţiune disciplinară;   

d) dacă avocatul a fost condamnat definitiv pentru o faptă prevazută de 

legea penală şi care îl face nedemn de a fi avocat, conform legii.   

Calitatea de avocat este suspendată:   

a) în caz de incompatibilitate, pe durata existenţei acestei stări;   

b) pe perioada interdicţiei de a profesa, dispusă prin hotărîre 

judecătorească sau disciplinară;   

c) în caz de neplată totală sau parţială a taxelor şi a contribuţiilor 

profesionale către barou, către U.N.B.R. şi către sistemul propriu de 

asigurări sociale, timp de 3 luni de la scadenţa acestora şi pînă la 

lichidarea integrală a datoriilor;   

d) la cererea scrisă a avocatului.  

 

6. Drepturile şi îndatoririle avocatului 

 

    6.1 Drepturile avocaţilor 

 

       Avocatul înscris în tabloul baroului are dreptul să asiste şi să 
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reprezinte orice persoana fizică sau juridică, în temeiul unui contract 

încheiat în formă scrisă, care dobîndeşte dată certă prin înregistrarea 

în registrul oficial de evidenţă.   

      Avocatul, precum şi clientul au dreptul să renunţe la contractul 

de asistenţă juridică sau să îl modifice de comun acord, în condiţiile 

prevăzute de statutul profesiei. Renunţarea unilaterală a clientului nu 

constituie cauza de exonerare pentru plata onorariului cuvenit, pentru 

serviciile avocaţiale prestate, precum şi pentru acoperirea cheltuielilor 

efectuate de avocat în interesul procesual al clientului.   

     Pentru activitatea sa profesionala avocatul are dreptul la 

onorariu şi la acoperirea tuturor cheltuielilor făcute în interesul 

procesual al clientului său.   

     În acest scop, avocatul poate să îşi deschidă un cont bancar 

pentru încasarea onorariilor şi altul pentru depunerea sumelor primite 

de la client pentru cheltuieli procesuale în interesul acestuia. Modul de 

administrare a sumelor predate de client avocatului, pentru cheltuieli 

procesuale în interesul său, va fi stabilit prin convenţia dintre avocat şi 

client, în condiţiile prevazute de statutul profesiei. Contractul de 

asistenta juridică, legal încheiat, este titlu executoriu. Învestirea cu 

formulă executorie este de competenţa judecătoriei în a carei rază 

teritorială se află sediul profesional al avocatului. Restanţele din 

onorarii şi alte cheltuieli efectuate de avocat în interesul procesual al 

clientului său se recuperează potrivit dispoziţiilor statutului profesiei.  

Contestaţiile şi reclamaţiile privind onorariile se soluţionează de 

decanul baroului. Decizia decanului poate fi atacată la consiliul 

baroului, a cărui hotărîre este definitivă.   

      Avocaţii au propriul sistem de asigurări sociale.   
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Sistemul de asigurări sociale al avocaţilor este reglementat prin lege şi 

se bazează pe contribuţia acestora, precum şi pe alte surse prevăzute 

de lege ori de Statutul Casei de Asigurări a Avocaţilor.  

      Timpul servit în avocatură este considerat vechime în muncă. 

 Pentru asigurarea secretului profesional, actele şi lucrările cu 

caracter profesional aflate asupra avocatului sau în cabinetul său sunt 

inviolabile. Percheziţionarea avocatului, a domiciliului ori a cabinetului 

său sau ridicarea de înscrisuri şi bunuri nu poate fi facută decît de 

procuror, în baza unui mandat emis în condiţiile legii.   

      Nu vor putea fi ascultate şi înregistrate, cu niciun fel de mijloace 

tehnice, convorbirile telefonice ale avocatului şi nici nu va putea fi 

interceptată şi înregistrată corespondenţa sa cu caracter profesional, 

decît în condiţiile şi cu procedura prevăzute de lege.   

     Contactul dintre avocat si clientul sau nu poate fi stînjenit sau 

controlat, direct sau indirect, de niciun organ al statului.  

     Avocatul este obligat să respecte solemnitatea şedinţei de 

judecată, să nu folosească cuvinte sau expresii de natură a aduce 

atingere autorităţii, demnităţii şi onoarei completului de judecată, 

procurorului, celorlalţi avocaţi şi părţilor ori reprezentanţilor acestora din 

proces.   

     Avocatul nu răspunde penal pentru susţinerile făcute oral sau în 

scris, în formă adecvată şi cu respectarea prevederilor legale, în faţa 

instanţelor de judecată, a organelor de urmarire penală sau a altor 

organe administrative de jurisdicţie şi numai dacă aceste susţineri sunt 

în legatură cu apărarea în acea cauză şi sunt necesare stabilirii 

adevarului.   
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6.2. Îndatoririle avocaţilor 

 

      Avocatul este dator sa studieze temeinic cauzele care i-au fost 

încredinţate, angajate sau din oficiu, să se prezinte la fiecare termen la 

instanţele de judecată sau la organele de urmarire penală ori la alte 

instituţii, conform mandatului încredinţat, să manifeste conştiinciozitate 

şi probitate profesională, să pledeze cu demnitate faţă de judecatori şi 

de părţile din proces, să depună concluzii scrise sau note de şedinţă ori 

de cîte ori natura sau dificultatea cauzei cere aceasta ori instanţa de 

judecată dispune în acest sens. Nerespectarea imputabilă a acestor 

îndatoriri profesionale constituie abatere disciplinară.   

      Avocatul este obligat să acorde asistenţa juridică în cauzele în 

care a fost desemnat din oficiu sau gratuit de către barou.   

     Avocatul este obligat să se asigure pentru răspunderea 

profesională, în condiţiile stabilite prin statutul profesiei.   

    Avocatul este obligat să participe la toate sedinţele convocate de 

consiliul baroului, la activităţile profesionale şi la şedintele organelor de 

conducere din care face parte. Absentarea repetată şi în mod 

nejustificat constituie abatere disciplinară.   

    Avocatul este obligat să ţină evidenţele cerute de lege şi de 

statut cu privire la cauzele în care s-a angajat şi să achite cu 

regularitate şi la timp taxele şi contribuţiile stabilite pentru formarea 

bugetului baroului şi a fondurilor Casei de Asigurari a Avocaţilor din 

Romania şi ale filialelor. Bugetul U.N.B.R. este format din contribuţiile 

barourilor, stabilite conform legii şi statutului profesiei.   

    Avocatul este obligat să restituie actele ce i s-au încredinţat 

persoanei de la care le-a primit. Avocatul nu poate asista sau 
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reprezenta părţi cu interese contrare în aceeaşi cauză sau în cauze 

conexe şi nu poate pleda împotriva părţii care l-a consultat mai înainte 

în legatură cu aspectele litigioase concrete ale pricinii.   

   Avocatul nu poate fi ascultat ca martor şi nu poate furniza relaţii 

niciunei autorităţi sau persoane cu privire la cauza care i-a fost 

încredinţată, decît dacă are dezlegarea prealabilă, expresa şi scrisă din 

partea tuturor clienţilor săi interesaţi în cauză.   

  Avocatul este obligat să poarte robă  în faţa instanţelor 

judecătoreşti.   

 

7. Organizarea profesiei de avocat 

 

    7.1 Baroul 

 

       Profesia de avocat este organizată şi funcţionează în baza 

principiului autonomiei, în limitele competenţelor prevăzute în  legea 

nr.51/1995.   

      Alegerea organelor de conducere ale profesiei de avocat se face 

numai prin vot secret.   

     Organele de conducere colegiale iau hotărîri numai prin vot 

deschis. Deliberările şi votul constituie secret profesional.   

      Baroul este constituit din toţi avocaţii dintr-un judeţ sau din 

municipiul Bucureşti. Sediul baroului este în oraşul de reşedinţă al 

judeţului, respectiv în municipiul Bucureşti.   

     Baroul are personalitate juridică, patrimoniu şi buget propriu. 

 Contribuţia avocaţilor la realizarea bugetului este stabilită de 

consiliul baroului.   
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     Patrimoniul baroului poate fi folosit în activităţi producatoare de 

venituri, în condiţiile legii.       

 Organele de conducere ale baroului sunt:   

a) adunarea generala;   

b) consiliul;   

c) decanul.   

 

        7.2. Uniunea Naţională a Barourilor din Romania — U.N.B.R. 

 

      Uniunea Naţională a Barourilor din Romania — U.N.B.R. este 

formată din toate barourile din Romania şi are sediul în capitala ţării, 

municipiul Bucureşti.   

      U.N.B.R. este persoana juridică de interes public, are patrimoniu 

şi buget proprii.   

      Bugetul U.N.B.R. se formează din contribuţia barourilor în cote 

stabilite de lege. Baroul de avocaţi se constituie şi funcţionează numai 

în cadrul U.N.B.R., potrivit prezentei legi şi statutului profesiei.   

     Organele de conducere ale U.N.B.R. sunt:   

a) Congresul avocaţilor;   

b) Consiliul U.N.B.R.;   

c) Comisia permanentă a U.N.B.R.;   

d) preşedintele U.N.B.R.   

     În cadrul U.N.B.R. se constituie şi funcţionează:   

a) Comisia centrală de cenzori;   

b) Comisia centrală de disciplină;   

c)  Aparatul tehnic-administrativ.   
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8. Asistenţa judiciară 

 

    8.1. Cazurile şi condiţiile de acordare a asistenţei judiciare 

  

         În cazurile prevăzute de lege, barourile asigura asistenţa judiciară 

în urmatoarele forme:   

     a) în cauzele penale, în care apararea este obligatorie potrivit 

dispoziţiilor Codului de procedura penală;  

    b) în orice alte cauze decît cele penale, ca modalitate de acordare a 

ajutorului public judiciar, în conditiile legii;  

    c) asistenţa judiciară prin avocat, acordată la solicitarea 

organelor administraţiei publice locale.   

  În cazuri de exceptie, dacă drepturile persoanei lipsite de 

mijloace materiale ar fi prejudiciate prin întîrziere, decanul baroului 

poate aproba acordarea cu titlu gratuit a asistenţei de specialitate 

juridică.   

      Avocatul desemnat de decanul baroului să acorde ajutorul public 

judiciar nu poate refuza această sarcină profesională decît în caz de 

conflict de interese sau pentru alte motive justificate. Refuzul 

nejustificat de a prelua cazul sau de a continua executarea constituie 

abatere disciplinară, în condiţiile legii.   

     Refuzul nejustificat al beneficiarului sau renunţarea unilaterală şi 

nejustificată a acestuia la asistenţa acordată de avocatul desemnat 

duce la încetarea ajutorului public sub forma asistenţei prin avocat. 

 Avocatul care acordă asistenţa judiciară potrivit prezentului 

capitol nu are dreptul să primească de la client sau de la cel apărat 
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niciun fel de remuneraţie sau de alte mijloace de recompensă, nici 

chiar cu titlu de acoperire a cheltuielilor de judecată. 

 

9. Răspunderea disciplinară a avocaţilor 

 

     Avocatul raspunde disciplinar pentru nerespectarea prevederilor 

legi avocaţilor sau ale statutului acestora, pentru nerespectarea 

deciziilor obligatorii adoptate de organele de conducere ale baroului 

sau ale uniunii, precum şi pentru orice fapte săvîrşite în legatură cu 

profesia sau în afara acesteia, care sunt de natură să prejudicieze 

onoarea şi prestigiul profesiei sau ale instituţiei.   

    Avocatul care conduce asistenţa judiciară de pe langă fiecare 

instanţă este obligat să sesizeze în scris consiliului baroului faptele 

comise de orice avocat, în condiţiile prevederilor legale.   

   Instanţele judecătoreşti şi parchetele Ministerului Public sunt 

obligate să înainteze consiliului baroului orice plîngere făcută împotriva 

unui avocat şi să îl înştiinteze despre orice acţiune de urmărire penală 

sau de judecata pornită împotriva unui avocat.   

    Anchetarea abaterii şi exercitarea acţiunii disciplinare sunt de 

competenţa consiliului baroului.   

   Sancţiunile disciplinare sunt:   

a) mustrarea;   

b) avertismentul;   

c) amenda de la 50 lei la 500 lei, care se face venit la bugetul baroului. 

Plata amenzii se va face în termen de 30 de zile de la data rămînerii 

definitive a hotărîrii disciplinare. Neachitarea în acest termen atrage 
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suspendarea de drept din exerciţiul profesiei, pînă la achitarea sumei. 

Limitele amenzii disciplinare se actualizează periodic de către Consiliul 

U.N.B.R., în funcţie de rata inflaţiei.   

d) interdicţia de a exercita profesia pe o perioada de la o luna la un an;  

e) excluderea din profesie.   
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CAPITOLUL II 

Notarii publici şi activitatea notarială 

 

          1. Aspecte generale 

 

Activitatea notarială asigură persoanelor fizice şi juridice 

constatarea raporturilor juridice civile sau comerciale nelitigioase, 

precum şi exerciţiul drepturilor şi ocrotirea intereselor, în conformitate 

cu legea. 

Activitatea notarială se realizează de notarii publici prin acte 

notariale şi consultaţii juridice notariale, în condiţiile prezentei legi. 

  Pe teritoriul României funcţia de notar public se organizează şi 

se exercită numai în condiţiile prezentei legi, în cadrul Uniunii Naţionale 

a Notarilor Publici din România, denumită în continuare Uniunea, şi al 

Camerelor Notarilor Publici, denumite în continuare Camere. 

Notarul public îşi exercită funcţia într-un birou notarial. Formele 

de exercitare a funcţiei de notar public sunt: 

a) birou individual; 

b) societate profesională. 

  În cadrul biroului individual îşi exercită funcţia un notar public, 

angajaţi cu studii superioare şi personal auxiliar. 

Societatea profesională se constituie din 2 sau mai mulţi notari 

publici asociaţi. În cadrul societăţii profesionale, notarii publici asociaţi 

pot angaja personal cu studii superioare şi personal auxiliar. 

  Notarii publici asociaţi într-o societate profesională îşi exercită 

personal funcţia şi răspund individual pentru activitatea lor. 



92 

 

Actul îndeplinit de notarul public, purtând sigiliul şi semnătura 

acestuia, este de autoritate publică şi are forţa probantă şi, după caz, 

forţa executorie prevăzute de lege. 

Actele notariale pot fi efectuate şi de misiunile diplomatice şi 

oficiile consulare ale României, precum şi de alte instituţii, în condiţiile 

şi limitele prevăzute de lege. 

Activitatea notarială se înfăptuieşte în mod egal pentru toate 

persoanele, fără deosebire de rasă, de naţionalitate, de origine etnică, 

de limbă, de religie, de sex, de opinie, de apartenenţă politică, de avere 

sau de origine socială. 

  Notarul public îşi desfăşoară activitatea la sediul biroului notarial 

în care funcţionează. Pentru îndeplinirea obligaţiilor profesionale, 

notarul public se poate deplasa şi în afara sediului biroului notarial, în 

limitele circumscripţiei teritoriale a judecătoriei în care îşi desfăşoară 

activitatea. 

  În cazul în care în circumscripţia unei judecătorii funcţionează 

mai multe birouri de notari publici, competenţa teritorială a fiecărui 

notar public se întinde pe tot cuprinsul acelei circumscripţii. 

Competenţa teritorială a notarilor publici numiţi în municipiul Bucureşti 

se întinde pe tot cuprinsul circumscripţiei Tribunalului Bucureşti. 

În circumscripţia fiecărei curţi de apel funcţionează câte o Cameră, cu 

personalitate juridică. 

       Din Cameră fac parte toţi notarii publici care funcţionează în 

circumscripţia acesteia. 

Notarii publici din România sunt constituiţi la nivel naţional în Uniunea 

Naţională a Notarilor Publici, unica organizaţie profesională înfiinţată 
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prin lege, cu personalitate juridică, de interes public, cu patrimoniu şi 

buget propriu. 

Uniunea are sediul în municipiul Bucureşti şi are ştampilă 

proprie, care cuprinde cel puţin denumirea Uniunii şi stema României. 

 

2. Competenţa notarilor publici 

 

Notarul public îndeplineşte următoarele acte şi proceduri notariale:  

a) redactarea înscrisurilor cu conţinut juridic, la solicitarea părţilor; 

b) autentificarea înscrisurilor; 

c) procedura succesorală notarială; 

d) certificarea unor fapte, în cazurile prevăzute de lege; 

e) legalizarea semnăturilor de pe înscrisuri, a specimenelor de 

semnătură, precum şi a sigiliilor; 

f) darea de dată certă înscrisurilor; 

g) primirea în depozit a bunurilor, a înscrisurilor şi a documentelor 

prezentate de părţi, precum şi a sumelor de bani, a altor bunuri, 

înscrisuri sau documente găsite cu ocazia inventarului succesoral, în 

limita spaţiului şi utilităţilor de care dispune biroul notarial; 

h) legalizarea copiilor de pe înscrisuri; 

i) efectuarea şi legalizarea traducerilor; 

j) procedura divorţului, în condiţiile legii; 

k) orice alte operaţiuni prevăzute de lege. 

Notarii publici pot da şi alte consultaţii juridice în materie 

notarială decât cele privind conţinutul actelor pe care le îndeplinesc şi 
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pot participa, în calitate de specialişti desemnaţi de părţi, la pregătirea 

şi întocmirea unor acte juridice cu caracter notarial. 

În îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin, notarul public are 

competenţă generală, cu excepţiile prevăzute în situaţiile următoare: 

a) procedura succesorală notarială este de competenţa notarului 

public din biroul notarial situat în circumscripţia teritorială a judecătoriei 

în care defunctul şi-a avut ultimul domiciliu; 

b) în cazul moştenirilor succesive, moştenitorii pot alege 

competenţa oricăruia dintre notarii publici care îşi desfăşoară 

activitatea într-un birou individual sau într-o societate profesională din 

circumscripţia teritorială a judecătoriei în care şi-a avut ultimul domiciliu 

acela dintre autori care a decedat cel din urmă; 

c) actele de protest al cambiilor, al biletelor la ordin şi al cecurilor 

se fac de notarul public din circumscripţia teritorială a judecătoriei în 

care urmează a se face plata; 

d) eliberarea duplicatelor de pe actele notariale, îndreptarea 

erorilor materiale sau completarea omisiunilor vădite se face de notarul 

public în a cărui arhivă se află originalul actelor notariale; 

e) procedura divorţului este de competenţa notarului public cu 

sediul biroului în circumscripţia judecătoriei în a cărei rază teritorială se 

află locul încheierii căsătoriei sau ultima locuinţă comună a soţilor; 

f) procedura eliberării încheierii cu privire la rezultatul verificărilor 

efectuate în Registrul de evidenţă a procedurilor succesorale al 

Camerelor şi în registrele naţionale notariale ale Uniunii se îndeplineşte 

de notarul public competent, în condiţiile legii, să efectueze procedura 

succesorală; 

g) oricare alte situaţii prevăzute de lege. 
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Secretarii consiliilor locale ale comunelor şi oraşelor unde nu 

funcţionează birouri ale notarilor publici îndeplinesc, la cererea părţilor, 

legalizarea copiilor de pe înscrisuri, cu excepţia înscrisurilor sub 

semnătură privată. 

 

3. Dobândirea calităţii de notar public 

 

Notar public poate fi cel care îndeplineşte următoarele condiţii: 

a) este cetăţean român, cetăţean al unui stat membru al Uniunii 

Europene, cetăţean al unui stat aparţinând Spaţiului Economic 

European sau cetăţean al Confederaţiei Elveţiene şi are domiciliul sau 

reşedinţa în România; 

b) are capacitate deplină de exerciţiu; 

c) este licenţiat în drept; 

d) nu are antecedente penale rezultate ca urmare a săvârşirii 

unei infracţiuni de serviciu sau în legătură cu serviciul ori a săvârşirii cu 

intenţie a unei alte infracţiuni; 

e) se bucură de o bună reputaţie, constatată în condiţiile stabilite 

prin statut; 

f) cunoaşte limba română; 

g) este apt din punct de vedere medical şi psihologic pentru 

exercitarea funcţiei; 

h) a deţinut timp de 2 ani calitatea de notar stagiar, a absolvit 

Institutul Notarial Român şi a promovat examenul de definitivat sau a 

exercitat timp de cel puţin 6 ani o funcţie de specialitate juridică şi a 

promovat concursul de admitere în funcţia de notar public. 
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 Pentru a deveni notar stagiar, o persoană trebuie să 

îndeplinească cumulativ condiţiile prevăzute la lit. a–g şi să promoveze 

examenul sau concursul de dobândire a calităţii de notar stagiar, 

organizat de Colegiul director al Camerei în care s-a înscris pentru 

examen sau concurs. 

Colegiile directoare ale Camerelor organizează anual şi simultan, într-o 

zi lucrătoare, la o dată stabilită de preşedintele Uniunii, examenul sau 

concursul de dobândire a calităţii de notar stagiar. 

Examenul sau concursul de admitere ca notar stagiar constă într-o 

probă scrisă, cu caracter teoretic, şi o probă orală, din tematica 

aprobată de Consiliul Uniunii. Media minimă de promovare este 8,00, 

dar nu mai puţin de nota 7,00 la fiecare probă. Candidaţii declaraţi 

admişi vor ocupa locurile în limita posturilor aprobate de Colegiul 

director al Camerei. 

     După promovarea examenului sau concursului prevăzut sus 

amintit, notarul stagiar urmează timp de 2 ani cursurile de pregătire 

teoretică şi practică organizate de Institutul Notarial Român. 

       Pe perioada desfăşurării stagiului, notarul stagiar suportă 

cheltuielile de pregătire stabilite de către Institutul Notarial Român. 

Nefrecventarea cursurilor sau neplata cheltuielilor de pregătire atrage 

încetarea calităţii de notar stagiar. Structura pregătirii şi condiţiile 

aplicării sancţiunii prevăzute în prezentul alineat, precum şi procedura 

desfăşurării stagiului se stabilesc prin regulament aprobat de către 

Consiliul Uniunii. 

   Pregătirea teoretică se desfăşoară prin frecventarea cursurilor 

organizate de Institutul Notarial Român. Pregătirea practică se 

desfăşoară în cadrul unui birou notarial, desemnat de către Colegiul 
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director al Camerei în care notarul stagiar a susţinut examenul sau 

concursul de dobândire a calităţii de notar stagiar, cu acordul notarului 

public coordonator. 

   Activitatea unui notar stagiar poate fi îndrumată numai de notari 

publici cu o vechime de cel puţin 6 ani în această calitate şi care se 

bucură de o bună reputaţie profesională. 

   După finalizarea celor 2 ani de stagiu, notarul stagiar trebuie să 

participe şi să promoveze examenul de definitivat organizat de Institutul 

Notarial Român, denumit în continuare INR. 

   Examenul de definitivat constă în două probe scrise, respectiv 

una cu caracter teoretic şi una cu caracter practic, din tematica de 

concurs. Media minimă de promovare este 8,00, dar nu mai puţin de 

nota 7,00 la fiecare probă. 

   După finalizarea celor 2 ani de stagiu, notarul stagiar are dreptul 

de a se prezenta la cel mult două sesiuni ale examenului de definitivat. 

   Respingerea sau, după caz, lipsa nejustificată a notarului stagiar 

la două examene de definitivat consecutive atrage încetarea calităţii de 

notar stagiar. 

   Comisia de examinare pentru examenul de definitivat este 

constituită din următorii membri: un membru al Consiliului Uniunii, care 

este şi preşedintele comisiei, un reprezentant al Ministerului Justiţiei, 

un membru al corpului didactic din învăţământul superior de 

specialitate şi 2 notari publici cu prestigiu profesional, desemnaţi în 

condiţiile regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului. 

   Rezultatele examenului de definitivat se validează de către 

Consiliul Uniunii, la propunerea preşedintelui comisiei de examinare. 
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  Examenul de definitivat şi concursul de dobândire a calităţii de 

notar public se desfăşoară la Bucureşti, iar examenul sau, după caz, 

concursul de dobândire a calităţii de notar stagiar se desfăşoară în 

localitatea în care îşi are sediul principal fiecare Cameră. 

       Regulamentul pentru organizarea şi desfăşurarea examenului 

de definitivat şi a concursului pentru dobândirea calităţii de notar public 

se aprobă prin ordin al ministrului justiţiei, la propunerea Consiliului 

Uniunii. 

În termen de 15 zile de la validarea rezultatelor, candidaţii care 

au promovat examenul de definitivat îşi exprimă opţiunile pentru 

ocuparea locurilor de notar public, în ordinea mediilor obţinute, pe 

locurile din cadrul Camerei în care au susţinut examenul sau concursul 

de dobândire a calităţii de notar stagiar şi în limita locurilor disponibile. 

După exprimarea opţiunilor de ocupare a locurilor şi 

comunicarea acestora Ministerului Justiţiei de către Consiliul Uniunii, 

candidaţii declaraţi admişi sunt numiţi notari publici prin ordin al 

ministrului justiţiei, în termen de 30 de zile de la comunicare. 

Poate dobândi calitatea de notar public şi persoana care 

îndeplineşte cumulativ condiţiile prevăzute la lit. a–g are cel puţin 6 ani 

vechime într-o funcţie de specialitate juridică şi promovează concursul 

de admitere în funcţia de notar public organizat de INR. 

  Persoanele care doresc să dobândească calitatea de notar 

public, înaceste  condiţii trebuie să se înscrie la Camera în 

circumscripţia căreia doresc să-şi desfăşoare activitatea, pentru 

ocuparea unui post propus de respectiva Cameră şi cuprins în ordinul 

de actualizare emis de ministrul justiţiei. 
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  Concursul de admitere constă în două probe scrise, respectiv 

una cu caracter teoretic şi una cu caracter practic, din tematica de 

concurs. Media minimă de promovare este 8,00, cu condiţia ca la 

fiecare probă din concurs să obţină cel puţin nota 7,00. 

Preşedintele concursului înaintează, spre validare, Consiliului 

Uniunii, rezultatele concursului de admitere. 

Concursul de admitere în funcţia de notar public pentru 

persoanele care au cel puţin 6 ani vechime într-o funcţie de specialitate 

juridică se organizează de către INR, la solicitarea Consiliului Uniunii, 

ori de câte ori este necesar, dar cel puţin o dată la 2 ani. 

În termen de 15 zile de la data validării rezultatelor, candidaţii 

care au promovat concursul de admitere îşi exprimă opţiunile pentru 

ocuparea locurilor de notar public, în ordinea mediilor obţinute pe 

locurile din cadrul Camerei în care s-au înscris la concurs şi în limita 

locurilor cuprinse în ordinul de actualizare.  

După exprimarea opţiunilor de ocupare a locurilor şi 

comunicarea acestora Ministerului Justiţiei de către Consiliul Uniunii, 

candidaţii declaraţi admişi sunt numiţi notari publici prin ordin al 

ministrului justiţiei, în termen de 30 de zile de la comunicare. 

După numirea prin ordin al ministrului justiţiei, notarii publici care 

au obţinut această calitat au obligaţia de a urma cursuri privind 

pregătirea practică pentru desfăşurarea profesiei de notar, precum şi 

pentru organizarea activităţii unui birou notarial, cursuri organizate de 

INR pe o perioadă stabilită de către Consiliul Uniunii, cu plata taxelor 

aferente. 

Dobândeşte, la cerere, fără examen, calitatea de notar public în 

localitatea menţionată în cererea de numire personalul de specialitate 
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juridică asimilat magistraţilor cu vechime de cel puţin 15 ani numai în 

cadrul direcţiei de specialitate notarială din Ministerul Justiţiei. 

Pot dobândi, la cerere, fără examen, calitatea de notar public, şi 

judecătorii de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, în temeiul 

dispoziţiilor art. 102 alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul 

judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare. Cererea de numire se adresează ministrului justiţiei, în 

termen de cel mult un an de la data expirării mandatului sau eliberării 

din funcţie, din motive neimputabile. 

După numirea prin ordin al ministrului justiţiei, notarii publici care 

au obţinut această calitate au obligaţia de a urma cursuri de pregătire 

practică pentru desfăşurarea profesiei de notar, precum şi pentru 

organizarea activităţii unui birou notarial, cursuri organizate de INR pe 

o perioadă stabilită de către Consiliul Uniunii, cu plata taxelor aferente. 

 

4. Numirea în funcţia de notar public 

 

  Notarul public este numit de ministrul justiţiei, la propunerea 

Consiliului Uniunii, în baza cererii celui interesat şi după ce face 

dovada îndeplinirii condiţiilor prevăzute de legea notarilor publici. 

După împlinirea vârstei de 75 de ani, notarul public îşi poate 

exercita funcţia numai dacă prezintă anual un certificat medical privind 

îndeplinirea condiţiei referitoare la starea de sănătate. 

Exercitarea fără drept a funcţiei de notar public constituie 

infracţiune şi se sancţionează potrivit legii penale. 
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  După emiterea ordinului de numire în funcţie , notarul public va 

depune jurământul. 

 Jurământul va fi depus, într-un cadru solemn, de către notarul public în 

faţa ministrului justiţiei şi a preşedintelui Uniunii sau a reprezentanţilor 

acestora. 

      Jurământul are următorul conţinut: „ Jur să respect Constituţia şi 

legile ţării, să-mi îndeplinesc cu onoare şi credibilitate publică, cu 

conştiinţă şi fără părtinire atribuţiile ce-mi revin şi să păstrez secretul 

profesional. Aşa să-mi ajute Dumnezeu!“ 

Referirea la divinitate din formula jurământului se schimbă 

potrivit credinţei religioase a notarului public. 

  Notarul public fără confesiune va depune jurământul fără 

formulă religioasă, pe conştiinţă şi onoare. 

 

5. Încetarea şi suspendarea din funcţia de notar public 

 

Calitatea de notar public încetează: 

a) prin renunţarea scrisă la calitatea de notar public; 

b) în cazul constatării incapacităţii de muncă, în condiţiile legii; 

c) în caz de neexercitare a funcţiei, fără justificare, o perioadă 

neîntreruptă de cel puţin 6 luni; 

d) prin excluderea din profesie, dispusă ca sancţiune disciplinară, în 

condiţiile prezentei legi; 

e) în cazul văditei incapacităţi profesionale, constatată în urma 

controlului exercitat în condiţiile prezentei legi; 
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f) în cazul condamnării definitive pentru săvârşirea unei infracţiuni de 

serviciu sau în legătură cu serviciul ori pentru săvârşirea cu intenţie a 

unei alte infracţiuni; 

g) în cazul în care notarul public nu mai îndeplineşte condiţiile 

prevăzute la  lit. a)–g); 

h) în cazul constatării, în condiţiile prevăzute de lege, a unei boli 

psihice ireversibile; 

i) prin deces. 

  Încetarea funcţiei de notar public se constată sau se dispune, 

după caz, de ministrul justiţiei, la propunerea Biroului executiv al 

Consiliului Uniunii, la cererea notarului public sau din oficiu. La 

încetarea calităţii de notar public, Camera are obligaţia de a ridica de 

îndată sigiliile, registrele şi arhiva.  

Notarul public este suspendat din  funcţie: 

a.- în caz de incompatibilitate; 

b.- pe perioada interdicţiei de a-şi exercita funcţia, dispusă în condiţiile 

legii sau ca măsură disciplinară; 

c. - în caz de nedepunere a situaţiei statistice lunare la termenul stabilit 

prin hotărârea Consiliului 

Uniunii, timp de două luni consecutiv; 

d. - pentru neachitarea integrală, în termen de două luni de la 

scadenţă, a obligaţiilor băneşti profesionale, până la depunerea 

situaţiilor statistice şi/sau achitarea debitului şi a penalităţilor aferente 

acestuia; 

e. - în caz de incapacitate temporară de muncă; 

f. - în cazul concediului pentru creşterea şi îngrijirea copilului, în 

condiţiile legii; 
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g. - în cazul arestării preventive a notarului public, până la încetarea 

măsurii; 

h. - la cererea formulată în scris; 

i. - când suferă de o boală psihică, ce îl împiedică să îşi exercite funcţia 

în mod corespunzător, în condiţiile stabilite de regulament; 

Suspendarea încetează dacă au dispărut împrejurările care au 

determinat-o. 

Suspendarea şi încetarea suspendării se dispun prin ordin de ministrul 

justiţiei, la propunerea Biroului executiv al Consiliului Uniunii, la cererea 

notarului public sau din oficiu. 

 

6. Drepturile şi îndatoririle notarilor publici 

 

    6.1. Drepturile notarilor publici 

 

Notarii publici îşi exercită funcţia şi se bucură de stabilitate în 

funcţie, neputând fi mutaţi în altă localitate fără acordul lor. 

       Pentru asigurarea secretului profesional, actele şi lucrările cu 

caracter profesional aflate asupra notarului public sau în biroul său sunt 

inviolabile, acestea putând fi verificate sau ridicate numai în condiţiile 

legii şi în conformitate cu prevederile Codului de procedură penală. 

Contactul profesional dintre notarul public şi clientul său nu 

poate fi interzis sau restrâns. 

Notarul public are următoarele drepturi: 

1. să primească onorariu pentru fiecare act sau procedură notarială 

îndeplinită, în condiţiile legii; 
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2. să aleagă şi să fie ales în organele de conducere ale Uniunii şi ale 

Camerelor, în condiţiile prevăzute în statut; 

3. să poarte însemnele Uniunii şi ale Camerelor; 

4. să beneficieze de concediu de odihnă, anual, în condiţiile stabilite 

prin statut; 

5. să beneficieze de drepturile de asigurări sociale pe baza contribuţiei 

la sistemul asigurărilor sociale de stat şi/sau la sistemul privat, în 

condiţiile legii; 

6. să beneficieze de sprijin financiar în caz de întrerupere a activităţii 

biroului din cauza incapacităţii temporare de muncă; 

7. să beneficieze, la cerere, de asistenţă juridică din partea Uniunii, prin 

personalul de specialitate, în cauzele care au legătură cu activitatea 

profesională; 

Notarii publici au dreptul la onorariu pentru fiecare act sau 

procedură notarială îndeplinită, în conformitate cu dispoziţiile legii 

notarilor publici. 

Notarul public are dreptul la concediu de odihnă de 30 de zile 

lucrătoare, în condiţiile stabilite prin statut. Notarul public are obligaţia 

de a înştiinţa Camera în circumscripţia căreia îşi desfăşoară activitatea 

în legătură cu perioada în care va efectua concediul de odihnă. 

Exercitarea profesiei de notar public este incompatibilă cu: 

a) desfăşurarea unei activităţi salarizate, cu excepţia: 

1. activităţii şi funcţiei didactice universitare/de învăţământ superior şi 

de cercetare ştiinţifică; 

2. activităţii literar-artistice şi publicistice; 

3. activităţii de creaţie tehnico-ştiinţifică; 
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4. calităţii de deputat sau senator ori de consilier în consiliile judeţene 

sau locale, pe durata mandatului; 

b) exercitarea unei funcţii publice sau de demnitate publică, alta decât 

cea prevăzută la lit. a) pct. 4; 

c) exercitarea unei funcţii de judecător, procuror, magistrat-asistent sau 

grefier; 

d) exercitarea profesiei de avocat, consilier juridic, executor 

judecătoresc sau practician în insolvenţă; 

e) desfăşurarea directă de activităţi de producţie, comerţ sau alte 

activităţi de prestări de servicii; 

f) calitatea de administrator sau de preşedinte al unui consiliu de 

administraţie al unei societăţi comerciale. 

 

6.2. Îndatoririle şi răspunderile notarilor publici 

 

Notarul public şi personalul biroului notarial au obligaţia să 

păstreze secretul profesional cu privire la actele şi faptele despre care 

au luat cunoştinţă în cadrul activităţii lor, chiar şi după încetarea 

funcţiei, respectiv după încetarea raporturilor de muncă, cu excepţia 

cazurilor în care legea sau părţile interesate îi eliberează de această 

obligaţie. 

  Notarul public nu poate absenta de la birou mai mult de 5 zile 

lucrătoare consecutive, fără a informa Camera din care face parte şi 

fără a asigura funcţionarea arhivei biroului, în condiţiile legii. 

Notarul public are următoarele obligaţii:  (1) 
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a) să respecte dispoziţiile legii, ale regulamentelor, ale Statutului 

Uniunii, Statutului Casei de Asigurări a Notarilor Publici şi ale Codului 

deontologic al notarilor publici; 

b) să respecte hotărârile organelor alese ale Uniunii, ale Camerelor, 

precum şi ale comisiilor de specialitate sau ale altor entităţi create la 

nivelul Uniunii, să îndeplinească sarcinile ce i-au fost încredinţate şi să 

acţioneze pentru realizarea scopului Uniunii; 

c) să participe la şedinţele organelor de conducere din care face parte; 

d) să participe la şedinţele adunărilor generale ale Camerelor; 

e) să păstreze faţă de terţi confidenţialitatea dezbaterilor, opiniilor şi 

voturilor exprimate în cadrul organelor de conducere; 

f) să aibă un comportament demn în exercitarea funcţiei; 

g) să îşi perfecţioneze continuu pregătirea profesională, participând la 

programe de pregătire profesională organizate de INR, potrivit 

regulamentului de organizare şi funcţionare aprobat de Consiliul 

Uniunii; 

h) să asigure pregătirea profesională a notarilor stagiari repartizaţi de 

către Colegiul director al Camerei, precum şi a personalului angajat; 

i) în termenele prevăzute în statut să achite contribuţiile profesionale, 

să comunice Camerei din care face parte şi Uniunii situaţia statistică 

lunară prevăzută în statut; 

j) să îşi declare domiciliul fiscal în România. 

Răspunderea civilă a notarului public poate fi angajată în 

condiţiile legii civile, pentru încălcarea obligaţiilor sale profesionale, 

atunci când acesta a cauzat cu vinovăţie sub forma relei-credinţe un 

prejudiciu, stabilite prin hotărâre judecătorească definitivă. 
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Răspunderea disciplinară a notarului public intervine pentru 

următoarele abateri: 

a) încălcarea competenţei generale, materiale şi teritoriale stabilite prin 

lege; 

b) nerespectarea dispoziţiilor, deciziilor şi hotărârilor organelor de 

conducere ale Uniunii şi ale Camerelor, emise în condiţiile legii; 

c) întârzierea nejustificată sau neglijenţa în efectuarea lucrărilor; 

d) lipsa nejustificată de la birou, în mod repetat; 

e) comportament şi atitudine necorespunzătoare în exercitarea 

activităţii profesionale; 

f) orice manifestare de natură a aduce atingere prestigiului profesiei 

săvârşită în exerciţiul funcţiei ori în legătură cu aceasta sau în afara 

exerciţiului funcţiei; 

g) neachitarea integrală şi la scadenţă a contribuţiilor profesionale, 

precum şi a primei de 

asigurare, conform contractului de asigurare; 

h) sustragerea sau refuzul de a se supune controlului profesional 

administrativ; 

i) încălcarea obligaţiilor legale cu privire la păstrarea secretului 

profesional; 

j) folosirea ori acceptarea, în orice mod, direct sau indirect, a 

mijloacelor neloiale de atragere a clientelei, aşa cum sunt definite în 

Codul deontologic al notarilor publici; 

k) desfăşurarea unor activităţi incompatibile cu calitatea de notar public, 

potrivit legii; 



108 

 

  Acţiunea disciplinară se exercită de ministrul justiţiei, de 

preşedintele Uniunii sau de Colegiul director al Camerei şi se judecă de 

Consiliul de disciplină din cadrul Uniunii. 

Acţiunea disciplinară se exercită numai după efectuarea cercetării 

prealabile de către inspectori din cadrul Ministerului Justiţiei sau, după 

caz, din cadrul Uniunii ori de către Colegiul director al Camerei. 

  Acţiunea disciplinară se soluţionează printr-o hotărâre motivată, 

care se comunică părţilor şi Camerei în a cărei circumscripţie îşi 

desfăşoară activitatea cel cercetat, în termen de 10 zile de la 

pronunţare. 

Sancţiunile disciplinare se aplică în raport cu gravitatea abaterii 

disciplinare săvârşite şi sunt următoarele: 

a) avertisment scris; 

b) amendă de la 5.000 lei la 40.000 lei; 

c) suspendarea notarului public din exerciţiul funcţiei pe o durată de cel 

mult 6 luni; 

d) excluderea notarului public din profesie. 

 

7. Controlul activităţii notariale 

 

   Actele notariale sunt supuse controlului judecătoresc. 

 Activitatea notarilor publici este supusă controlului profesional 

administrativ, în condiţiile legii notarilor publici. 

 Actele notariale pot fi atacate de părţi sau de orice persoană interesată 

prin acţiune în anulare la instanţa judecătorească, în conformitate cu 
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prevederile Codului de procedură civilă, republicat, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

  Totodată, partea nemulţumită poate introduce plângere 

împotriva încheierii de respingere a cererii de îndeplinire a unui act 

notarial, în termen de 10 zile de la data când a luat cunoştinţă, la 

judecătoria în circumscripţia căreia îşi are sediul biroul notarial care a 

refuzat îndeplinirea actului. 

Plângerea se depune la biroul notarului public care a refuzat cererea, 

iar acesta o va înainta de îndată instanţei, împreună cu dosarul cauzei. 

Judecarea plângerii se face cu citarea tuturor părţilor interesate în 

cauză. În cazul admiterii plângerii, instanţa indică în hotărâre modul în 

care trebuie întocmit actul. 

Notarul public este obligat să se conformeze hotărârii judecătoreşti 

rămase definitivă şi irevocabilă. 

Controlul profesional administrativ se exercită de către Uniunea 

Naţională a Notarilor Publici prin consiliul său de conducere.   
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CAPITOLUL III 

EXECUTORII JUDECĂTOREŞTI 

 

1. Aspecte generale 

 

         Executarea silită a dispoziţiilor cu caracter civil din titlurile 

executorii se efectuează de către executorii judecătoreşti, dacă legea 

nu prevede altfel.   

         Executorii judecătoreşti îndeplinesc şi alte atribuţii date prin lege 

în competenţa lor.   

        La cererea executorului judecătoresc cei care datorează sume 

de bani debitorului urmărit ori deţin alte bunuri ale acestuia, supuse 

urmăririi potrivit legii, au obligaţia să dea informaţiile necesare pentru 

efectuarea executării silite.   

        Executorul judecatoresc este obligat să păstreze secretul 

informaţiilor primite, cu excepţia cazurilor prevăzute de lege.   

         Coordonarea şi controlul activităţii executorilor judecătoreşti se 

exercită de către Ministerul Justitiei.   

        Activitatea executorilor judecătoreşti se înfaptuieşte în condiţiile 

legii, cu respectarea drepturilor şi intereselor legitime ale părţilor şi ale 

altor persoane interesate, fără deosebire de rasă, de naţionalitate, de 

origine etnică, de limbă, de religie, de sex, de apartenenţă politică, de 

avere sau de origine socială.   

         Executorii judecătoreşti nu pot refuza îndeplinirea unui act dat în 

competenţa lor decat în cazurile şi în condiţiile prevăzute de lege. 
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În circumscripţia fiecarei curţi de apel funcţioneaza cîte o Camera a 

executorilor judecătoreşti, cu personalitate juridică.   

     Din Camera executorilor judecătoreşti fac parte toţi executorii 

judecătoreşti din circumscripţia curţii de apel respective.   

    Camera executorilor judecătoreşti este condusă de un colegiu 

director format dintr-un preşedinte, un vicepreşedinte şi 3 - 7 membri. 

 Executorii judecătoreşti din Romania se constituie în Uniunea 

Naţională a Executorilor Judecătoreşti, organizaţie profesională cu 

personalitate juridică, formată din toţi executorii judecătoreşti numiţi 

conform legii.   

     Organele de conducere ale Uniunii Naţionale a Executorilor 

Judecătoreşti sunt: congresul, consiliul şi preşedintele.   

 

2. Competenţa executorilor judecătoreşti 

 

Executorul judecatoresc are urmatoarele atribuţii:   

a) punerea în executare a dispoziţiilor cu caracter civil din titlurile 

executorii;   

b) notificarea actelor judiciare şi extrajudiciare;   

c) comunicarea actelor de procedură;   

d) recuperarea pe cale amiabilă a oricarei creanţe;   

e) aplicarea măsurilor asiguratorii dispuse de instanţa judecatorească;  

f) constatarea unor stări de fapt în condiţiile prevazute de Codul de 

procedură civilă;   

g) întocmirea proceselor-verbale de constatare, în cazul ofertei reale 

urmate de consemnarea sumei de către debitor, potrivit dispoziţiilor 
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Codului de procedura civilă;   

h) întocmirea, potrivit legii, a protestului de neplată a cambiilor, biletelor 

la ordin şi a cecurilor, dupa caz;   

i) orice alte acte sau operaţiuni date de lege în compeţenta lui.  

     Executorii judecătoreşti îşi îndeplinesc atribuţiile în 

circumscripţia curţii de apel în raza căreia se află judecătoria pe lîngă 

care funcţionează, dacă prin lege nu se dispune altfel.   

      În cazul urmăririi silite a bunurilor este competent executorul 

judecătoresc din circumscripţia curţii de apel în a carei rază teritorială 

sunt situate sau se află acestea. Dacă bunurile urmăribile se află în 

circumscripţiile mai multor curţi de apel, competenţa aparţine oricaruia 

dintre executorii judecătoreşti care funcţionează pe lîngă una dintre 

acestea.   

 

 3. Organizarea activitatii executorilor judecătoreşti 

 

    3.1. Organizarea şi funcţionarea birourilor executorilor 

judecătoreşti 

 

     Activitatea executorilor judecătoreşti se desfăşoară în cadrul 

unui birou în care pot funcţiona unul sau mai mulţi executori 

judecătoreşti asociaţi, cu personalul auxiliar corespunzător.   

     Prin asocierea în cadrul unei societăţi profesionale executorul 

judecătoresc nu îşi pierde dreptul la biroul individual.   

     Executorul judecătoresc sau executorii judecătoreşti asociaţi, 

titulari ai unui birou, pot angaja executori judecătoreşti stagiari, alt 
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personal de specialitate, precum şi personal auxiliar corespunzator, 

necesar pentru desfăşurarea activităţii biroului.   

     În circumscripţia unei judecătorii pot funcţiona unul sau mai 

multe birouri de executori judecătoreşti, a căror competenţă se întinde 

pe tot cuprinsul curţii de apel în a cărei rază teritorială se află 

judecatoria.   

     Executor judecătoresc poate fi persoana care îndeplineşte 

urmatoarele condiţii:   

a) are cetăţenia româna şi domiciliul în România;   

b) are capacitatea deplină de exerciţiu;   

c) este licenţiată în drept;   

d) nu are antecedente penale şi se bucură de o buna reputaţie;   

e) cunoaşte limba româna;   

f) este aptă din punct de vedere medical pentru exercitarea funcţiei;  

g) a îndeplinit timp de 2 ani funcţia de executor judecatoresc stagiar şi 

a promovat examenul de definitivat sau, după caz, a exercitat timp de 3 

ani o funcţie de specialitate juridică şi a promovat concursul sau 

examenul de admitere în profesie. Sunt scutite de examen persoanele 

care au exercitat timp de 5 ani funcţia de judecator, procuror sau 

avocat, cu condiţia să fi promovat examenul de definitivat în profesia 

din care provin.   

    Executorul judecătoresc este numit de ministrul justiţiei, în 

circumscripţia unei judecătorii, în baza cererii celui interesat şi după 

verificarea îndeplinirii condiţiilor prevazute de lege.   

    După numirea în funcţie executorul judecătoresc va depune 

jurămaîtul în faţa ministrului justiţei şi a preşdintelui Uniunii Naţonale a 

Executorilor Judecăoreşti sau a reprezentanţilor acestora.  Jurămîntul 
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are următorul conţinut:  

       „Jur să respect Constituţia şi legile ţării, să-mi îndeplinesc cu 

onoare şi probitate, cu conştiinţă şi fără părtinire atribuţiile ce-mi revin 

şi să păstrez secretul profesional. Aşa să-mi ajute Dumnezeu!”  

       Referirea la divinitate din formula jurămîntului se schimbă potrivit 

credinţei religioase a executorului judecătoresc. Executorul 

judecătoresc fără confesiune va depune jurămîntul fără formula 

religioasă, pe conştiinţă şi onoare.   

      Poate fi executor judecatoresc stagiar cel care:   

a) îndeplineşte condiţiile cerute la  lit. a) - f);   

b) a promovat concursul sau examenul de admitere în profesia de 

executor judecătoresc, organizat de Uniunea Naţională a Executorilor 

Judecătoresti, sub coordonarea şi controlul Ministerului Justiţiei;  

c) se află în perioada de stagiu, pînă la promovarea examenului de 

capacitate;   

d) este angajat într-un birou de executor judecătoresc.   

    Concursul sau examenul de admitere în profesia de executor 

judecătoresc se organizează anual sau ori de cate ori este necesar, de 

Uniunea Naţională a Executorilor Judecătoreşti, sub coordonarea şi 

controlul Ministerului Justiţiei.   

   Concursul sau examenul de admitere în profesia de executor 

judecătoresc şi examenul de definitivat se vor desfăşura în faţa unei 

comisii din care fac parte, în mod obligatoriu, reprezentanţi ai Uniunii 

Naţionale a Executorilor Judecătoreşti, ai Ministerului Justiţiei şi cadre 

didactice din învăţămîntul superior de specialitate.   

    Calitatea de executor judecătoresc încetează:   

a) la cerere;   
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b) prin pensionare sau în cazul constatării incapacităţii de muncă, în 

condiţile legii;   

c) prin desfiinţrea biroului executorului judecăoresc, urmatăde 

neexercitarea fără justificare de către titularul acestuia a profesiei, în 

condiţiile legii, într-un alt birou, în termen de 6 luni;   

d) prin excluderea din profesie, dispusă ca sancţiune disciplinară, în 

condiţiile prezentei legi;   

e) în cazul condamnării definitive pentru săvîrşirea cu intenţie a unei 

infracţiuni care aduce atingere prestigiului profesiei;   

f) în cazul constatării văditei sale incapacităţi profesionale, exprimată şi 

prin anularea sau desfiinţarea irevocabilă de către instanţa de judecată 

a unui numar de executări silite reprezentînd 10% din dosarele de 

executare instrumentate sau a unor acte de executare întocmite în cel 

mult 20% din dosarele de executare instrumentate într-un an 

calendaristic;   

g) în cazul în care executorul judecătoresc nu mai îndeplineşte 

condiţiile prevăzute la art. lit. a), b), d), e) şi f) impuse de lege pentru a 

deţine această funcţie;   

h) prin deces.   

     Încetarea calităţii de executor judecătoresc se constată sau se 

dispune, după caz, de ministrul justiţiei, la solicitarea Consiliului Uniunii 

Naţionale a Executorilor Judecătoreşti sau din oficiu.   

     Exerciţiul funcţiei de executor judecătoresc se suspendă:   

a) în cazul aplicării unei sancţiuni disciplinare sau în  cazul în care 

împotriva executorului judecătoresc s-a luat măsura arestarii preventive 

sau în cazul în care s-a pronunţat o hotarare judecătorească de 

condamnare la o pedeapsa privativă de libertate; 
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b) în cazurile de incompatibilitate  precum şi în cazul interdicţiilor 

prevazute de lege;   

c) în caz de neplată a contribuţiilor băneşti profesionale, timp de 3 luni 

de la scadenţa acestora, pînă la achitarea lor integrală;   

d) în caz de incapacitate temporară de muncă; 

e) la cererea executorului judecăoresc, pentru motive îtemeiate.   

     Suspendarea încetează dacă au disparut împrejurările care au 

determinat-o, dispoziţiile privind luarea măsurii fiind aplicabile în mod 

corespunzator.  

 

4. Drepturile şi îndatoririle executorului judecătoresc 

 

    4.1. Drepturile executorilor judecătoreşti 

 

       Executorii judecătoreşti îşi exercită personal atribuţiile şi se 

bucură de stabilitate în funcţie, neputînd fi transferaţi în altă localitate, 

fără acordul lor, cu excepţia cazurilor prevăzute de lege.    

     Lovirea sau alte acte de violenţă savîrşite împotriva executorului 

judecătoresc în timpul exercitării profesiei şi în legatură cu aceasta se 

pedepsesc cu închisoare de la 6 luni la 3 ani.   

    Executorii judecătoresti au dreptul, pentru serviciul prestat, la 

onorarii minimale şi maximale stabilite de ministrul justitiei, cu 

consultarea Consiliului Uniunii Nationale a Executorilor Judecătoreşti. 

In cazul executarii silite a creanţelor avînd ca obiect plata unei sume de 

bani, onorariile maxime sunt urmatoarele:   

a) pentru creanţele în valoare de pîna la 50.000 lei inclusiv, onorariul 
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maxim este de 10% din suma reprezentînd valoarea creanţei ce face 

obiectul executării silite;   

b) pentru creanţele în valoare de peste 50.000 lei, dar pînă la 80.000 

lei inclusiv, onorariul maxim este de 5.000 lei plus un procent de pînă la 

3% din suma care depăşeşte 50.000 lei din valoarea creanţei ce face 

obiectul executării silite;   

c) pentru creanţele în valoare de peste 80.000 lei, dar pînă la 100.000 

lei inclusiv, onorariul maxim este de 5.900 lei plus un procent de pînă la 

2% din suma care depăşeşte 80.000 lei din valoarea creanţei ce face 

obiectul executării silite;   

d) pentru creanţele în valoare de peste 100.000 lei, onorariul maxim 

este de 6.300 lei plus un procent de pînă la 1% din suma care 

depăşeşte 100.000 lei din valoarea creanţei ce face obiectul executării 

silite.   

      Executorul judecătoresc are dreptul la concediu de odihnă, în 

condiţiile stabilite prin statut.   

     Executorii judecătoreşti beneficiază de drepturi de asigurări 

sociale, pe baza contribuţiilor la sistemele de asigurări sociale, în 

condiţiile legii.  

  Exercitarea funcţiei de executor judecătoresc este incompatibilă 

cu:   

a) activitatea salarizată în cadrul altor profesii, exceptînd activitatea 

didactică universitară, activitatea artistică, literară şi publicistică;   

b) calitatea de deputat sau de senator ori de consilier în consiliile 

judeţene sau locale, pe durata mandatului;  

c) desfăşurarea unor activităţi comerciale, direct sau prin persoane 

interpuse;   
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d) calitatea de asociat într-o societate în nume colectiv, asociat 

comandidat în societăţile în comandită simplă sau pe acţiuni, 

administrator al unei societăţi cu răspundere limitată, preşedinte al unui 

consiliu de administraţie, membru al consiliului de conducere, director 

general sau director al unei societăţi pe acţiuni, administrator al unei 

societăţi profesionale.  

                           

4.2. Îndatoririle şi răspunderea executorilor judecătoreşti 

 

       Executorii judecătoreşti şi personalul birourilor de executori 

judecătoreşti au obligaţia să păstreze secretul profesional cu privire la 

actele şi faptele despre care au luat cunoştinţă în cadrul activităţii lor, 

chiar şi după încetarea funcţiei, cu excepţia cazurilor în care legea sau 

părţile interesate îi eliberează de această obligaţie.   

      Executorii judecătoreşti au obligaţia să participe, cel putin o data 

la 3 ani, la programe de formare profesională continuă organizate de 

Uniunea Naţională a Executorilor Judecătoresti, de camerele 

executorilor judecătoreşti de pe lînga curţile de apel, de instituţii de 

învăţămînt superior din ţară sau din strainatate ori la alte forme de 

perfecţionare profesională.    

      Răspunderea civilă a executorului judecatoresc poate fi 

angajată, în condiţiile legii civile, pentru cauzarea de prejudicii prin 

încălcarea obligaţiilor sale profesionale. 

   Este interzis executorilor judecătoreşti să dobîndească direct 

sau prin persoane interpuse, pentru ei sau pentru alţii, bunurile ce au 

facut obiectul activităţii de executare silită.  
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      Răspunderea disciplinară a executorului judecătoresc 

intervine pentru următoarele abateri:   

a) nerespectarea secretului profesional;   

b) încălcarea incompatibilităţilor şi interdicţiilor prevăzute de lege;   

c) săvîrşirea unor fapte care aduc atingere onoarei, probităţii 

profesionale ori bunelor moravuri;  

d) neîndeplinirea obligaţiilor privind formarea profesională a 

executorilor judecătoreşti stagiari, angajaţi pe bază de contract;   

e) întarzierea sistematică şi neglijenţa în efectuarea lucrărilor;   

f) absenţa nejustificată de la birou;   

g) omisiunea de a efectua publicitatea vînzării prin Registrul electronic 

de publicitate a vînzării bunurilor supuse executarii silite.  

Sancţiunile disciplinare se aplică în raport cu gravitatea faptelor şi 

constau în:   

a) mustrare;   

b) avertisment;   

c) amenda de la 500 lei la 3.000 lei, care se face venit la bugetul 

Camerei executorilor judecătoreşti în a cărei rază teritorială este situat 

biroul executorului judecătoresc respectiv. Neachitarea amenzii în 

termen de 30 de zile de la data rămînerii definitive a hotărîrii prin care 

s-a stabilit sancţiunea disciplinară atrage suspendarea de drept din 

funcţie a executorului judecătoresc pînă la achitarea sumei. Hotărîrea 

definitivă constituie titlu executoriu;   

d) suspendarea din funcţie pe o durată de la 1 lună la 6 luni;   

e) excluderea din profesie.   
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CAPITOLUL IV 

Consilierii juridici – exercitarea profesiei de consilier 

juridic 

 

1. Aspecte generale 

 

        Consilierul juridic asigură apărarea drepturilor şi intereselor 

legitime ale statului, ale autorităţilor publice centrale şi locale, ale 

instituţiilor publice şi de interes public, ale celorlalte persoane juridice 

de drept public, precum şi ale persoanelor juridice de drept privat, în 

slujba cărora se află şi în conformitate cu Constituţia şi legile ţării.   

      Consilierul juridic poate să fie numit în funcţie sau angajat în 

muncă, în condiţiile legii.   

       Consilierul juridic numit în funcţie are statutul funcţionarului, 

potrivit funcţiei şi categoriei acesteia.   

      Consilierul juridic angajat în muncă are statut de salariat.   

      Consilierul juridic în activitatea sa asigură consultanţă şi 

reprezentarea autorităţii sau instituţiei publice în serviciul căreia se află 

ori a persoanei juridice cu care are raporturi de muncă, apară drepturile 

şi interesele legitime ale acestora în raporturile lor cu autorităţile 

publice, instituţiile de orice natură, precum şi cu orice persoană juridică 

sau fizică, română sau straină, în conditiile legii şi ale regulamentelor 

specifice unităţii, avizează şi contrasemnează actele cu caracter juridic. 

 Consilierii juridici pot constitui asociaţii profesionale în scopul 

apărării şi promovării intereselor profesionale, în condiţiile legii privind 

asocierea şi constituirea persoanelor juridice.   
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      Consilierii juridici au drepturile şi obligaţiile prevăzute de lege 

potrivit statutului profesional şi reglementărilor legale privind persoana 

juridică în serviciul căreia se află sau cu care are raporturi de muncă. 

 Activitatea de consilier juridic este considerată vechime în 

munca juridică în funcţiile de magistrat, avocat, notar public sau alte 

funcţii juridice, potrivit dispoziţiilor legale specifice fiecăreia dintre 

aceste profesii. 

 

2. Dobîndirea şi încetarea calităţii de consilier juridic  

 

     Poate fi consilier juridic acela care îndeplineşte următoarele condiţii:  

a) este cetăţean român şi are domiciliul în România;   

b) are exerciţiul drepturilor civile şi politice;   

c) este licenţiat al unei facultăţi de drept;   

d) este apt din punct de vedere medical pentru exercitarea profesiei; 

această condiţie se dovedeşte cu certificat medical eliberat în condiţiile 

legii;   

e) nu se afla în vreunul dintre cazurile de nedemnitate prevăzute de  

lege.   

      Este nedemn de a fi consilier juridic:   

a) cel care a fost condamnat definitiv pentru săvîrşirea unei infracţiuni 

de natură a aduce atingere profesiei de consilier juridic;   

b) cel care, în exercitarea profesiei de consilier juridic, a săvîrşit 

abuzuri prin care au fost încălcate drepturi şi libertăţi fundamentale ale 

omului, stabilite prin hotărîre judecătorească irevocabilă;   

c) cel care este declarat nedemn pentru alte cauze de lege.   
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      Exercitarea profesiei de consilier juridic este incompatibilă cu: 

a) calitatea de avocat;   

b) activităţile care lezează demnitatea şi independenţa profesiei de 

consilier juridic sau bunele moravuri;   

c) orice altă profesie autorizată sau salarizată în ţară sau în străinătate;  

d) funcţia şi activitatea de administrator sau lichidator în cadrul 

procedurilor de reorganizare şi lichidare judiciară;   

e) activitatea publicistică salarizată;   

f) alte incompatibilităţi prevăzute de lege sau rezultate din conflict de 

interese, în condiţiile legii. 

      Exercitarea profesiei de consilier juridic este compatibilă cu:  

a) activitatea didactică universitară şi de cercetare juridică, activitatea 

literară, culturală şi publicistică nesalarizată;   

b) funcţia de arbitru, mediator sau expert, în condiţiile legii şi cu 

respectarea prevederilor legale privind conflictul de interese;   

c) participarea la comisii de studii, de întocmire a proiectelor de 

reglementări juridice.  

     La debutul exercitării profesiei, consilierul juridic efectuează, în 

mod obligatoriu, un stagiu de pregătire profesională, perioadă în care 

are calitatea de consilier juridic stagiar. 

     Stagiul reprezintă perioada premergătoare definitivării în 

profesia de consilier juridic şi are ca scop pregătirea profesională a 

consilierului juridic la începutul exercitării profesiei. 

    Stagiul la debutul în profesie este obligatoriu şi efectiv. 

    În timpul stagiului, consilierul juridic va avea calitatea de 

consilier juridic stagiar. 



123 

 

   Durata stagiului este de 2 ani. Consiliul colegiului teritorial, în 

mod excepţional şi numai după verificarea raportului făcut de şeful 

Biroului de îndrumare profesională, împreuna cu consilierul juridic 

îndrumator, precum şi cu consilierul juridic care sprijină cererea de 

admitere în colegiu pe baza unei activităţi profesionale meritorii, poate 

aproba reducerea perioadei de stagiu. Aceasta reducere nu poate fi 

mai mare de 6 (şase) luni calendaristice. 

     Stagiul se suspendă în perioada neexercitării profesiei. 

     Consilierul juridic stagiar poate pune concluzii la judecatorie şi la 

tribunale ca instanţă de fond, la organele de urmărire penală, precum şi 

la celelalte organe administrative cu atribuţii jurisdicţionale.   

    Consilierul juridic îndrumator este obligat să prezinte Consiliului 

colegiului teritorial, la sfîrşitul perioadei de stagiu, un raport de 

activitate asupra modului în care stagiarul şi-a îndeplinit în mod efectiv 

îndatoririle profesionale. 

     Poate îndeplini calitatea de consilier juridic îndrumator numai 

consilierul juridic definitiv şi care se bucură de o reputaţie profesională 

neştirbită. 

     După efectuarea stagiului consilierul juridic stagiar va susţine 

examenul de    definitivare. 

     Comisia de examinare după definitivat eliberează candidatului 

„Certificatul de promovare a examenului de definitivat“ în baza caruia 

acesta este înscris pe Tablou cu mentiunea „definitiv“.  

     Poate fi primit în profesie, în calitate de consilier juridic definitiv, 

cel care anterior sau la data primirii a îndeplinit funcţia de avocat, 

magistrat ori notar definitiv sau a îndeplinit alte funcţii juridice, potrivit 
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dispoziţiilor legale specifice fiecareia dintre aceste profesii, cel putin 5 

ani. 

    Raportul dintre consilierul juridic definitiv - indrumator si 

consilierul juridic stagiar este de conlucrare profesională, în baza unui 

contract de îndrumare în formă scrisă. 

         Consilierul juridic definitiv poate pune concluzii la instanţele 

judecătoreşti de toate gradele, la organele de urmarire penală, precum 

şi la toate autorităţile şi organele administrative cu atribuţii 

jurisdicţionale.   

     Consilierul juridic este obligat ca, în concluziile orale sau scrise, 

să susţină cu demnitate şi competenţă drepturile şi interesele legitime 

ale autorităţii sau persoanei juridice pe care o reprezintă şi să respecte 

normele de deontologie profesională prevăzute în legea pentru 

organizarea şi exercitarea profesiei de avocat şi statutul acestei 

profesii.   

      Evidenţele activităţii consilierului juridic, actele şi documentele 

sunt ţinute de acesta, potrivit reglementărilor privind activitatea 

persoanei juridice în slujba căreia se află.   

     Consilierul juridic este obligat să respecte dispoziţiile legale 

privitoare la interesele contrare în aceeaşi cauză sau în cauze conexe 

ori la conflictul de interese pe care persoana juridică ce o reprezintă le 

poate avea; el este, de asemenea, obligat să respecte secretul şi 

confidenţialitatea activităţii sale, în condiţiile legii.   

      Consilierul juridic răspunde juridic pentru încalcarea obligaţiilor 

profesionale, potrivit legii şi reglementărilor specifice ale domeniului 

activităţii persoanei juridice în slujba căreia se află.   

     Autorităţile şi persoanele juridice de drept public sau privat, care 
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încadrează consilieri juridici debutanţi, beneficiază de reglementările 

financiare favorabile prevăzute de lege.   

    Consilierii juridici din structurile administraţiei publice judeţene şi 

locale sunt obligaţi să acorde consultanţă şi asistenţă juridică, la 

cerere, consiliilor comunale şi primăriilor, iar reprezentarea acestora se 

poate face pe baza delegaţiei emise de primar.  

 

3. Organizarea şi protecţia profesiei de consilier juridic 

 

       Colegiul teritorial este organizaţia profesională creată pentru toţi 

consilierii juridici asociaţi în această formă de organizare dintr-un judet 

sau din municipiul Bucuresti, indiferent de ramura, domeniul de 

activitate ori locul exercitării profesiei, ce asigură organizarea şi 

exercitarea profesiei de consilier juridic în mod unitar şi apară drepturile 

şi interesele legitime ale consilierilor juridici. 

       Colegiul teritorial este persoana juridică de interes general şi are 

sediul în oraşul de resedinţa al judeţului, respectiv în municipiul 

Bucureşti. 

      Colegiul teritorial are patrimoniu şi buget propriu. Patrimoniul 

Colegiului poate fi folosit în activităţi producătoare de venituri, în 

condiţiile dreptului comun. 

     Contribuţia consilierilor juridici la realizarea bugetului propriu 

este stabilită de fiecare colegiu. 

     Colegiul teritorial activează în baza statutului propriu. 

      Uniunea Colegiilor Consilierilor Juridici din Romani (U.C.C.J.R.) 

este formată din toate colegiile consilierilor juridici din România şi 
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cuprinde toţi consilierii juridici înscrişi în Tabloul acestora, cu drept de 

exercitare a profesiei de consilier juridic şi are ca scop organizarea 

unitară a exercitării profesiei de consilier juridic în România. 

      U.C.C.J.R. este persoana juridică de interes general, are 

patrimoniu şi buget propriu. 

      Bugetul U.C.C.J.R. se formează din contribuţiile colegiilor în 

cotele stabilite de Congresul U.C.C.J.R. 

(4) Patrimoniul U.C.C.J.R. poate fi folosit in activitati producatoare de 

venituri, in conditiile  dreptului comun. 

    În condiţiile prevăzute de lege, consilierii juridici se pot asocia în 

structuri judeţene, pe ramuri sau domenii de activitate, potrivit 

intereselor profesionale, şi, după caz, la nivel naţional, cu respectarea 

legii privind asociaţiile şi fundaţiile.   

    Formele de asociere şi organizare la nivel judeţean şi la nivel 

naţional sunt stabilite prin statutul asociaţiei, cerut de lege.   

    Constituirea asocierilor profesionale are la baza principiile 

constituţionale ale dreptului de asociere şi reglementarile legale privind 

asocierea şi constituirea de persoane juridice.   

   Asociaţia profesională a consilierilor juridici ţine evidenţa 

acestora în condiţii similare evidenţei barourilor de avocaţi.   

    Consilierul juridic răspunde disciplinar pentru nerespectarea 

prevederilor prezentei legi şi ale reglementării legale privind activitatea 

persoanei juridice în slujba căreia se află.   

   Constatarea abaterii disciplinare, cercetarea acesteia, procedura 

de judecată şi sancţiunile disciplinare sunt cele prevăzute în 

reglementarea specifică persoanei juridice în slujba căreia se află 

consilierul juridic.   
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   Autoritatea disciplinară poate fi sesizată de persoana vatamată 

sau, după caz, de asociaţia profesională.   

  În activitatea sa profesională consilierul juridic se bucură de 

protecţia legii, în condiţiile prevăzute de legea pentru organizarea şi 

exercitarea profesiei de avocat.  
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