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INTRODUCERE 

 

Suportul de curs al disciplinei Organizarea și etica profesiilor juridice este destinat, 

în principal, studenţilor Facultăţii de Drept din cadrul Universităţii Ecologice din Bucureşti – 

forma de învăţământ cu frecvenţă redusă (IFR), dar poate constitui material de studiu şi pentru 

cursanții care urmează forma de învăţământ cu frecvenţă (IF). 

În consecință, a fost considerată oportună o abordare sintetică a materiei, sistematizată 

și concisă, care să permită dobândirea de către studenţi a noţiunilor şi elementelor 

fundamentale aparținând acestui domeniu, în același timp urmărindu-se însușirea unui mod de 

gândire logico-juridic corect, necesar înțelegerii și aplicării reglementărilor aferente în practică.  

 

a. Date privind titularul de disciplină 

Nume şi prenume:  Cleopatra DRIMER 

E-mail: prof_drimer@yahoo.com 

 

b. Date despre disciplină 

Anul de studiu:  I 

Semestrul: 2 

 

c. Obiectivele disciplinei 

Obiectivul 

general al 

disciplinei 

 Dobândirea cunoștințelor fundamentale cu privire la regulile incidente în 

organizarea profesiilor juridice, precum și regulile de etică care guvernează domeniul  

 Însușirea unui mod de gândire logico-juridic corect 

Obiectivele 

specifice 

 Cunoașterea și utilizarea adecvată a noțiunilor specifice disciplinei, 

 Analiza evoluției legislative  

 Cultivarea unor abilități de interpretare contextuală 
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d. Competenţe acumulate după parcurgerea cursului 

Competenţe 

profesionale 

 Cunoașterea, înțelegerea și utilizarea limbajului specific cu privire la 

competențele ce revin fiecărei profesii juridice implicate în mod direct 

sau indirect în actul de justiție 

 Înțelegerea atribuțiilor și rolului ce revine magistraților în realizarea 

actului de justiție, precum și raporturile dintre aceștia și organele care 

conduc justiția 

 Înțelegerea atribuțiilor și rolului ce revine avocatului, consilierului 

juridic, notarului public sau executorului judecătoresc în păstrarea sau 

restabilirea legalității 

 Înțelegerea corectă a modului de acces într-o profesie juridică 

 cunoașterea regulilor specifice și deontologiei ce ghidează fiecare 

profesie juridică 

 Utilizarea adecvată a limbajului juridic penal în cadrul unei dezbateri 

pe temă dată 

 Realizarea studiului juridic și distingerea între prevederile relevante 

față de cele irelevante care au incidență în derularea unor situații 

specifice 

Competenţe 

transversale 

 Realizarea în mod eficient și responsabil, în condiții de relativă 

autonomie și sub asistență de specialitate, a sarcinilor profesionale  

 Dezvoltarea profesională continuă prin utilizarea în mod eficient a 

resurselor de comunicare și a surselor de informare și formare 

profesională 

 Însuşirea şi aplicarea tehnicii lucrului în echipă, inclusiv prin 

participarea la procesele simulate organizate de către facultate 

 

e. Resurse şi mijloace de lucru 

Pentru o pregătire temeinică, vă sugerăm să efectuaţi toate testele de evaluare, astfel 

încât rezultatul pregătirii dumneavoastră să fie cât mai obiectiv. De asemenea, ar fi indicat să 

vă alcătuiţi propriile dumneavoastră planuri şi scheme, acestea ajutându-vă la o mai bună 

sistematizare a cunoştinţelor dobândite. 
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Fiecare curs debutează cu prezentarea obiectivelor pe care trebuie să le atingeţi – din 

punctul de vedere al nivelului de cunoştinţe – prin studierea temei respective. Vă recomandăm 

să le citiţi cu atenţie şi apoi, la sfârşitul cursului, să le revedeţi pentru a verifica dacă le-aţi atins 

în întregime. 

Testele de evaluare prezente la sfârşitul fiecărui curs vă vor ajuta să verificaţi 

modalitatea specifică de învăţare şi să vă îmbunătăţiţi cunoştinţele. Timpul recomandat 

rezolvării testelor este de 30 de minute. Rezolvaţi testele numai după studierea în întregime a 

unui curs şi nu vă uitaţi la răspunsuri decât după rezolvarea testului şi numai dacă nu reuşiţi să 

găsiţi răspunsul prin recitirea cursului. 

La fiecare curs există indicată o bibliografie selectivă pe care vă sfătuim să o parcurgeţi. 

 

f. Structura cursului 

Cursul este structurat în capitole, fiecare capitol fiind aferent unei unităţi de învăţare: 

 

Capitolul 1:Noțiuni generale privind organizarea justiției ca serviciu public. Principii.  

Capitolul 2-3: Organizarea instanțelor judecătorești și parchetelor  

Capitolul 4-5:Statutul judecătorilor și procurorilor 

Capitolul 6: Consiliul Superior al Magistraturii 

Capitolul 7-9: Organizarea profesiei de avocat 

Capitolul 10: Organizarea profesiei de consilier juridic 

Capitolul 11-12: Organizarea activității notariale 

Capitolul 13: Organizarea executorilor judecătorești 

 

La sfârşitul fiecărui capitol beneficiaţi de modele de teste de autoevaluare care vă vor 

ajuta să stabiliţi singuri ritmul de învăţare şi necesităţile proprii de repetare a unor teme.  

 

Totodată, sunt formulate 3 teme de control, în vederea evaluării pe parcurs, astfel: 

Tema 1 – Capitolul 2: „Realizați un referat de maximum 5 pagini în care să tratați unul 

dintre principiile funcționării justiției ca serviciu public”; 

Tema 2 – Capitolul 4: „Realizați un referat de maximum 5 pagini în care să tratați 

modalități de recrutare a magistraților”; 

Tema 3 – Capitolul 9: „Realizați un referat de maximum 5 pagini în care să tratați una 

dintre formele de exercitare a profesiei de avocat”. 
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Temele de control se prezintă de către fiecare student, iar rezultatele acestei evaluări 

se comunică de către cadrul didactic în mod direct şi nemijlocit studenţilor. 

 

Cursul Organizarea și etica profesiilor juridicepoate fi studiat potrivit ordinii 

prestabilite a capitolelor, dar se poate aborda și în funcţie de interesul propriu mai accentuat 

pentru anumite teme. Însă, în vederea susţinerii examenului este obligatorie parcurgerea 

tuturor capitolelor şi efectuarea testelor prezentate. 

 

g. Cerinţe preliminare 

Pentru o mai bună înţelegere a materiei, este necesară coroborarea cunoştinţelor 

dobândite în cadrul acestei discipline cu cele acumulate anterior. 

 

h. Durata medie de studiu individual 

Durata medie de învăţare estimăm a fi de 28 de ore, iar pentru examen ar fi necesar un 

studiu de o săptămână. 

 

i. Evaluarea 

La încheierea studierii cursului, este obligatorie realizarea celor trei teme de control. 

Înainte de examen este indicat să parcurgeţi din nou toată materia, cu atenţie, durata 

estimată pentru această activitate fiind de aproximativ o săptămână. 

 

Forma de evaluare 

(E-examen, C-colocviu/test final, LP-lucrări de control) 
C 

Stabilirea notei 

finale (procentaje) 

- evaluarea finală 40% 

- activităţi aplicative /laborator/lucrări practice/proiect etc. 20% 

- teste pe parcursul semestrului 20% 

- teme de control 20% 

 

  

 



  

  

CAPITOLUL 1. 

 
NOȚIUNI generale PRIVIND ORGANIZAREA JUSTIȚIEI  

CA SERVICIU PUBLIC. PRINCIPII 
 

 

1.1. Introducere 

 

În cadrul acestui capitol sunt prezentate noțiunea de justiție, cu accepțiunile sale, și 

principiile funcționării justiției ca serviciu public. 

Durata medie de parcurgere a acestui capitol este de aproximativ 2 ore. 

 

1.2. Conţinut 

1.2.1.NOŢIUNEA DE JUSTIŢIE 

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; 

 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 publical statului deoarece corespunde unei 

activităţi organizate, finanţate, reglate şi ale cărei rezultate sunt asumate de stat.  

 

1.2.2. PRINCIPIILE FUNCȚIONĂRII JUSTIȚIEI CA SERVICIU PUBLIC 

1.2.2.1. Înfăptuirea justiţiei reprezintă monopol de stat. 

În societatea modernă rolul de a înfăptui justiţia şi l-a asuma statul. Faptul că 

justiţia este monopolul statului implică două consecinţe: 

 nici o altă autoritate cu excepția instanţelor 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 
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prevede că justiţia se realizează prin Înalta Curte de Casație 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 când se solicită acest 

lucru. Judecătorul care a fost învestit cu soluţionarea unei cereri nu poate refuza 

judecata, sub sancţiunea săvârşirii infracţiunii de denegare de dreptate. În acest 

sens art.3 Cod civil anterior prevedea că „judecătorul care va refuza de a judeca, 

sub cuvânt că legea nu prevede, sau că este întunecată sau neîndestulătoare, va 

putea fi urmărit ca culpabil de denegare de dreptate”. Noul Cod de procedură civilă 

păstrează reglementarea prevăzând în art. 5 că „Judecătorii au îndatorirea să 

primească și să soluționeze orice cerere de competența instanțelor judecătorești, 

potrivit legii. Aceștia nu pot refuza să judece pe motiv că legea nu prevede, este 

neclară sau incompletă.” Bineînţeles, este ideal ca judecătorul să soluţioneze 

cauza cu care a fost învestit, în temeiul unui text de lege al cărui conținut 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. 

 o excepție relativă de la acest principiu o reprezintă procedura arbitrajului când, 

în temeiul unei convenții arbitrale, părțile decid de comun acord ca litigiul să fie 

deferit unor persoane particulare, arbitrii, competența instanțelor judecătorești 

fiind astfel înlăturată. 

 

1.2.2.2. Dublul grad de jurisdicție. 

Organizarea justiţiei pe sistemul dublului grad de jurisdicţie are la bazăideea 

conform căreia controlul ierarhic al hotărârilor judecătoreşti este un câştig incontestabil 

şi reprezintă atât o garanţie pentru justiţiabil,  în contra abuzurilor care ar putea să 

apară în activitatea unui judecător, cât şi o recunoaştere a faptului că judecătorii pot 

greşi în opera lor de aplicare şi interpretare a legii. Dacă în materie civilă nu există o 

reglementare expresă a acestui principiu respectarea lui rezultând din ansamblul 

reglementării, care recunoaște în general dreptul de apel, în materie penală dublul grad 

de jurisdicție este recunoscut într-o reglementare internațională, Protocolul adițional 
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nr.7 al Convenției europene a drepturilor omului, care se impune cu precădere față de 

orice normă internă.  

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 

problemele 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 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. 

 

1.2.2.3. Egalitatea în fața justiției. 

Potrivit art.16 alin.(1) din Constituţie, „Cetăţenii sunt egali în faţa legii şi a 

autorităţilor publice, fără privilegii şi fără discriminări. Nimeni nu este mai presus de lege.” 

De asemenea, în virtutea aceluiași principiu, nu se poate admite ca străinii sau apatrizii 

să fie tratați diferit sub aspectul drepturilor procesuale. 

 

Acelaşi principiu este consacrat şi în Legea nr.304/2004, privind organizarea 

judecătorească, art.7 alin.(2)  prevăzând în acest sens 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 justiției presupune ca: 

 toate persoanele să aibă vocaţie egală de a fi judecate de aceleaşi instanţe 

judecătoreşti şi după aceleaşi reguli de procedură; 

 părţile să aibă dreptul la aceleaşi probe, aceleaşi apărări şi aceleaşi căi de atac; 
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 instanța de judecată să fie obligată a lămuri părțile despre drepturile lor, să dea 

îndrumări părţilor cu privire la drepturile  şi obligaţiile procesuale, atunci când 

nu sunt reprezentate sau asistate de avocat, şi să stăruie prin toate mijloacele 

legale, pentru a preveni orice greșeală privind aflarea adevărului în cauză, pe 

baza stabilirii faptelor cauzei şi aplicarea corectă a legii. Pe lângă 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, și 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; 

 egalitatea în fața justiției se manifestă și sub aspectul dreptului recunoscut 

justițiabililor de a se exprima în instanță în limba maternă. Este adevărat că 

potrivit legii procedura se desfășoară în limba română, cererile și actele 

procedurale se întocmesc în limba romana dar cetățenii romani aparținând 

minoritarilor naționale se pot exprima in instanță în limba maternă. Dacă una sau 

mai multe părți își exprimă dorința de a se exprima în limba maternă, instanța 

trebuie să asigure în mod gratuit folosirea unui interpret sau traducător 

autorizat. 

În jurisprudența Curții de la Strasbourg, în strânsă legătură cu principiul 

procesului echitabil, s-a dezvoltat principiul ,,egalității armelor în proces“. Aspectele pe 

care instanța europeana le-a analizat ca și elemente ale principiului egalității armelor au 

fost: posibilitatea părții de a-și exprima punctul de vedere în fața instanței în condiții 

care să nu o dezavantajeze față de cealaltă parte, contradictorialitatea procedurii, 

obligativitatea motivării hotărârilor, administrarea echitabilă a probelor, oralitatea 

procedurii, limba în care se desfășoară procedura, dreptul de a fi prezent la proces. 

 

1.2.2.4. Gratuitatea justiției. 

Principiul gratuității justiţiei presupune că părțile nu trebuie să plătească 

judecătorii care soluționează pricina și nici ceilalţi angajaţi ai instanţei ce deservesc 

serviciul public pe care îl constituie justiţia. Gratuitatea justiţiei dă prestigiu instanţelor 

de judecata şi, în acelaşi timp, determină pe judecători, ori pe ceilalţi funcţionari, să-şi 

îndeplinească îndatoririle fără părtinire. 

În aplicarea principiului gratuității au fost sesizate probleme precum:   
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 înfăptuirea justiţiei implică cheltuieli atât din partea statului, care trebuie să 

asigure condiţiile materiale pentru desfășurarea activității de judecată, cât 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 devină un lux, inaccesibil celor lipsiţi de posibilități materiale; 

 Curtea Europeană a Drepturilor Omului a manifestat în mod constant interesul 

de a verifica respectarea principiului accesului liber la justiției față de obligația 

de plată a taxelor judiciare prevăzută, așa cum am arătat, în sarcina celui care 

declanșează un proces civil lato sensu în cazul majorității statelor europene. S-a 

acceptat că dreptul de a accede la un tribunal (în sensul de instanță de judecată) 

nu este absolut și poate primi limitări cum sunt cele relative la plata unei taxe 

judiciare de timbru de către reclamant. Este necesar ca limitările aplicate 

accesului la justiție să urmărească un scop legitim și să se respecte un raport de 

proporționalitate între mijloacele utilizate și scopul urmărit. Proporționalitatea 

se traduce în materia taxelor judiciare prin aceea că efectivitatea accesului la 

justiție nu trebuie afectată prin cuantumul ridicat al acestora, prin lipsa 

capacității de achitare a reclamantului sau prin faza procesuală în care este 

impusă obligația de plată a taxei. Deși majoritatea țărilor europene prevăd taxe 

judiciare, acestea nu reprezintă un obstacol în ce privește accesul la justiție.  

În scopul înlăturării dificultăților ce decurg din armonizarea principiului 

gratuității cu situația materială a unor justițiabili a fost instituit ajutorul public judiciar, 

reglementat prin O.U.G. nr.51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă. 

Ordonanța definește ajutorul public judiciar drept acea formă de asistență, 

acordată de stat, care are ca scop asigurarea dreptului la un proces echitabil și 

garantarea accesului egal la actul de justiție, pentru realizarea unor drepturi sau 
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interese legitime pe cale judiciară, inclusiv pentru executarea silită a hotărârilor 

judecătorești sau a altor titluri executorii.  

Potrivit actului normativ amintit, ajutorul public judiciar se poate acorda în 

următoarele forme, separate sau cumulat, dar fără a putea depăși, în total, în cursul unei 

perioade de un an, suma maximă echivalentă a 10 salarii minime brute pe țară la nivelul 

anului în care a fost formulată cererea:  

 plata onorariului pentru asigurarea reprezentării, asistenței juridice și, după caz, 

a apărării, printr-un avocat numit sau ales, pentru realizarea sau ocrotirea unui 

drept ori interes legitim în justiție sau pentru prevenirea unui litigiu, denumită 

asistență prin avocat;  

 plata expertului, traducătorului sau interpretului folosit în cursul procesului, cu 

încuviințarea instanței sau a autorității cu atribuții jurisdicționale, dacă această 

plata incumbă, potrivit legii, celui ce solicită ajutorul public judiciar;  

 plata onorariului executorului judecătoresc;  

 scutiri, reduceri, eșalonări sau amânări de la plata taxelor judiciare prevăzute de 

lege, inclusiv a celor datorate în faza de executare silită. 

O persoană poate obține 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 300 lei. Dacă venitul mediu net lunar pe 

membru de familie, în ultimele două luni anterioare formulării cererii, se situează sub 

nivelul de 600 lei, sumele de bani care constituie ajutor public judiciar se avansează de 

către stat în proporție de 50%. Se deduce că potențialii beneficiari ai ajutorului public 

judiciar sunt persoane care realizează venituri nete sub pragul de 600 lei pe lună (la 

stabilirea venitului se iau în calcul orice venituri periodice, precum salarii, indemnizații, 

onorarii, rente, chirii, profit din activitatea comercială sau dintr-o activitate 

independentă și altele asemenea, precum și sumele datorate în mod periodic, cum ar fi 

chiriile și obligațiile de întreținere).  

 

În mod excepțional, ajutorul public judiciar se poate acorda și în alte situații, 

proporțional cu nevoile solicitantului, în cazul în care costurile certe sau estimate ale 

procesului sunt de natură să îi limiteze accesul efectiv la justiție, inclusiv din cauza 

diferențelor de cost al vieții dintre statul membru în care acesta își are domiciliul sau 

reședința obișnuită și cel din România. 
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1.2.2.5. Colegialitatea. 

Principiul colegialității presupune că judecata trebuie făcută de mai mulţi 

judecători şi se opune principiului judecătorului unic. 

 în favoarea sistemului judecătorului unic pledează următoarele argumente: 

mărirea responsabilității judecătorului şi, deci, o mai mare atenţie în judecarea 

cauzelor, micşorarea numărului de judecători şi de aici posibilitatea unei mai 

bune remunerări a acestora, posibilitatea asigurării unui mai bune specializări a 

judecătorilor.  

 în favoarea principiului colegialității s-au adus argumente precum: garantarea 

imparțialității şi prevenirea arbitrariului datorită controlului reciproc dintre 

judecători, posibilitatea formării judecătorilor tineri prin formarea unui complet 

împreună cu judecători mai experimentați, garantarea unei justiţii mai bune 

datorită schimbului de idei între membrii completului. 

 

Sistemul nostru jurisdicțional a adoptat o formă suplă, încercând să îmbine 

avantajele celor două sisteme cunoscute: 

 în primă instanţă, în faţa judecătoriilor, tribunalelor şi curţilor de apel, cauza este 

judecată de un singur judecător; 

 în căile de atac, în care se realizează controlul ierarhic, funcţionează principiul 

colegialității în formarea completului – doi judecători în apel şi trei în recurs;  

 la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie este consacrat, de asemenea, principiul 

colegialităţii. 

 

1.2.2.6. Accesul liber la justiție. 

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: 

 

 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 
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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 – 

administrativ au caracter facultativ şi gratuit. Alegerea folosirii căii jurisdicţional 

– administrative 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. 

 

1.2.2.7. Procesul echitabil si durata procedurilor. 

Principiul procesului echitabil este impus prin art.21 din Constituția României și 

art.6 pct.1 din CEDO și presupune ca: 

 

 instanța să respecte principiile fundamentale ale procesului precum: dreptul la 

apărare, contradictorialitatea, egalitatea și toate consecințele ce decurg din 

acestea; 

 fiecare dintre părți să dispună de posibilități suficiente, echivalente și adecvate 

pentru a-și susține poziția asupra problemelor  cauzei; 

 procesul se va judeca numai conform regulilor de drept. 

 

În ce privește durata procedurilor, dispozițiile constituționale și ale CEDO prevăd 

soluționarea cauzelor într-un termen rezonabil, respectiv: 

 

 nu se impune un anume termen exact de soluționare a unui proces, dar se 

prevede că acesta trebuie să fie rezonabil; 
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 termenul rezonabil exprimă faptul că justiția nu trebuie realizată cu întârzieri 

care să compromită eficiența și credibilitatea sa; 

 termenul rezonabil se analizează în funcție de complexitatea fiecărei cauze, 

comportamentul părților, probele administrate etc. 

 

1.2.2.8. Caracterul permanent și sedentar al instanțelor. 

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 

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

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 se 

află 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 în cazul 

efectuării unei cercetări la faţa locului sau audierea unui martor care nu se poate 

deplasa.  

 

1.2.2.9. Principiul distribuirii aleatorii a cauzelor și cel al continuității. 

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 
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judecătorul părăsește magistratura, este avansat sau transferat la altă instanţă, se află în 

concediu etc.  

 

1.3. Rezumat 

 

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, într-o a doua accepţiune, mai restrânsă, justiţia este un serviciu 

publical statului. 

Principiile funcționării justiției ca serviciu public sunt următoarele: 

 Înfăptuirea justiţiei reprezintă monopol de stat. 

 Dublul grad de jurisdicție. 

 Egalitatea în fața justiției. 

 Gratuitatea justiției. 

 Colegialitatea. 

 Accesul liber la justiție. 

 Procesul echitabil si durata procedurilor. 

 Caracterul permanent și sedentar al instanțelor. 

 Principiul distribuirii aleatorii a cauzelor și cel al continuității. 

 

 

1.4. Test de autoevaluare a cunoştinţelor 

 

1. Principiile funcționării justiției ca serviciu public al statului cuprind: 

a. Principiul unui singur grad de jurisdicție; 

b. Principiul autonomiei și centralizării; 

c. Principiul colegialității. 

 

2. Principiul gratuității justiției presupune: 

a. Gratuitatea este totală și necondiționată; 

b. Părțile nu trebuie să plătească judecătorii care soluționează pricina; 

c. Părțile nu trebuie să plătească onorariile experților. 
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2.1. Introducere 

 

În cadrul acestui capitol sunt prezentate instanțele prin care se realizează justiția, 

structura și conducerea administrativă a instanțelor de judecată. 

Durata medie de parcurgere a acestui capitol este de aproximativ 2 ore. 

 

2.2. Conţinut 

 

2.2.1. STRUCTURA ÎNALTEI CURŢI DE CASAŢIE ŞI A CELORLALTE INSTANŢE 

JUDECĂTOREŞTI 

Potrivit prevederilor cuprinse în Legea nr.304/2004 privind organizarea 

judiciară, justiţia se realizează prin următoarele instanţe: 

judecătorii,tribunale,tribunale specializate,curţi de apel,Înalta Curte de Casaţie şi 

Justiţie. 

 

2.2.1.1. 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 la Legea privind organizarea judiciară. 

 

2.2.1.2.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 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, precum şi, în raport cu natura şi numărul cauzelor, secţii maritime şi fluviale sau 

pentru alte materii. Tribunalul Bucureşti funcţionează şi ca instanţă specializată pentru 

judecarea cauzelor privind proprietatea intelectuală. 

 

2.2.1.3. Tribunalele specializate sunt instanţe fără personalitate juridică, care 

pot funcţiona la nivelul fiecărui judeţ şi al municipiului Bucureşti, având sediul, de 

regulă, în municipiul reşedinţă de judeţ. Legea de organizare judiciară prevede doar 
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posibilitatea înfiinţării de tribunale specializate în acele domenii în care se permite 

crearea secţiilor sau completelor specializate în cadrul tribunalelor. 

 

2.2.1.4.Curţile de apel sunt instanţe cu personalitate juridică, în circumscripţia 

cărora funcţionează mai multe tribunale şi tribunale specializate. Numărul curţilor de 

apel, reşedinţele acestora şi tribunalele cuprinse în circumscripţiile fiecărei dintre 

acestea sunt prevăzute 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, cauze penale, cauze comerciale, cauze cu minori şi de familie, cauze de contencios 

administrativ şi fiscal, cauze privind conflictele de muncă şi asigurări sociale, precum şi, 

în raport cu natura şi numărul cauzelor, secţii maritime şi fluviale sau pentru alte 

materii. 

 

2.2.1.5.Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie este instanţa supremă, cu 

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

interpretarea şi aplicarea unitară a legii de către celelalte instanţe judecătoreşti. 

Potrivit legii de organizare judiciară, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie este 

organizată în  Secţia I civilă, Secţia a II-a civilă, Secția penală, Secţia de contencios 

administrativ şi fiscal și Secțiile Unite, cu competență proprie. 

Activitatea de judecată a instanţei supreme se desfăşoară în cadrul: 

 secţiilor - unde se soluționează, în funcție de competența fiecăreia, cererile de 

strămutare - pentru motivele prevăzute în codurile de procedură, conflictele de 

competență - în cazurile prevăzute de lege, precum și orice alte cereri prevăzute 

de lege;  

 completelor de 5 judecători – unde se judecă apelurile împotriva hotărârilor 

pronunțate în primă instanță de Secția penală a I.C.C.J. dar se soluționează și 

contestațiile împotriva încheierilor pronunțate în cursul judecății în primă 

instanță de Secția penală a I.C.C.J. și cauzele în materie disciplinară potrivit legii 

și alte cauze date în competența lor prin lege; 
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 Secțiilor Unite – pentru soluționarea, în condițiile legii, a sesizărilor privind 

schimbarea jurisprudenței Î.C.C.J., sesizarea Curții Constituționale pentru 

controlul constituționalității legilor înainte de promulgare. 

 

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 şi parchete au următoarea structură: tribunale militare, Tribunalul Militar 

Teritorial Bucureşti şi Curtea Militară de Apel Bucureşti. Procurorii militari sunt 

constituiţi în parchete pe lângă fiecare instanţă militară. Judecătorii şi procurorii militari 

au calitatea de magistraţi şi fac parte din corpul magistraţilor. Ei au totodată şi calitatea 

de militari activi. 

 

2.3. Rezumat 

Legea nr.304/2004 privind organizarea judiciară stabilește prin 

reglementările sale faptul că justiţia se realizează prin următoarele instanţe: 

judecătorii,tribunale,tribunale specializate,curţi de apel,Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. 

Judecătoriile sunt instanţe fără personalitate juridică, organizate în judeţe şi în 

sectoarele municipiului Bucureşti. 

Tribunalele sunt instanţe cu personalitate juridică, organizate la nivelul fiecărui 

judeţ şi al municipiului Bucureşti, sediul fiind, de regulă, în municipiul reşedinţă de judeţ. 

 Curţile de apel sunt instanţe cu personalitate juridică, în circumscripţia cărora 

funcţionează mai multe tribunale şi tribunale specializate. Numărul curţilor de apel, 

reşedinţele acestora şi tribunalele cuprinse în circumscripţiile fiecărei dintre acestea 

sunt prevăzute în anexa la legea de organizare judiciară. În prezent, în ţară funcţionează 

15 curţi de apel. 

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie este instanţa supremă, cu personalitate juridică 

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

unitară a legii de către celelalte instanţe judecătoreşti. 

 

2.4. Test de autoevaluare a cunoştinţelor 
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1. Judecătoriile sunt instanțe: 

a. organizate în județe, sediul fiind, de regulă în municipiul reședință de județ; 

b. fără personalitate juridică; 

c. în care funcționează complete specializate. 

 

2. În structura instanțelor judecătorești întâlnim: 

a. Curtea marțială; 

b. Curtea de Apel; 

c. Curtea cu juri. 

 

2.5. Bibliografie recomandată 

 

BRICIU Traian Cornel, DINU Claudiu Constantin, POP Paul – Instituții judiciare, Ediția a 2-a, 

Editura C.H. Beck, București, 2016 

DANILEȚ Cristi – Concurs de admitere INM și magistratură 2013. Proba 3 – Interviul. Etică 

și deontologie judiciară, Editura C.H.Beck, București, 2013 

 

2.6. Teme de control 

 

Realizați un referat de maximum 5 pagini în care să tratați unul dintre principiile 

funcționării justiției ca serviciu public 

   

 

 

 

CAPITOLUL 3. 

 
ORGANIZAREA INSTANȚELOR JUDECĂTOREȘTI ȘI  

PARCHETELOR (II) 
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3.1. Introducere 

 

În cadrul acestui capitol este prezentată structura organizatorică a 

Ministerului Public. 

Durata medie de parcurgere a acestui capitol este de aproximativ 2 ore. 

 

3.2. Conţinut 

 

3.2.1. STUCTURA PARCHETELOR ŞI DIRECŢIILE SPECIALE AFLATE LA NIVELUL  

PARCHETULUI DE PE LÂNGĂ ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE. 

 

Potrivit art.131 din Constituţia României, „În activitatea judiciară Ministerul 

Public reprezintă interesele generale ale societăţii şi apără ordinea de drept, precum şi 

drepturile şi libertăţile cetăţenilor.”Ministerul Public îşi desfăşoară activitatea prin 

procurori constituiţi în parchete. 

 

Parchetul reprezintă structura organizatorică a Ministerului Public.  

Pe lângă fiecare curte de apel, tribunal şi judecătorie funcţionează un parchet. De 

asemenea, pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie funcţionează un parchet condus de 

un procuror general. 

 

Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, parchetele de pe lângă 

curţile de apel şi tribunale au în structura lor secţii conduse de procurori şefi, care pot fi 

ajutaţi de adjuncţi. În cadrul secţiilor pot funcţiona birouri conduse de procurori şefi. 

Parchetele de pe lângă curţile de apel au în structura lor şi câte o secţie pentru minori şi 

familie. 

Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie coordonează activitatea 

parchetelor din subordine, 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, un adjunct şi 3 procurori consilieri. Procurorul general al Parchetului de pe 

lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie exercită, direct sau prin procurori inspectori, 
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controlul asupra tuturor parchetelor. El reprezintă Ministerul Public în relaţiile cu 

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

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

funcţionează colegiul de conducere, care hotărăște asupra problemelor generale de 

conducere ale Ministerului Public. Acest organism este constituit procurorul general, 

prim-adjunctul, adjunctul şi consilierii acestuia, procurorii şefi de secţie, procurorul 

inspector şef şi 5 procurori aleşi în adunarea generală a procurorilor. 

 

Tot în cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație si Justiție 

funcționează două structuri specializate: 

   

 Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism 

(D.I.I.C.O.T.), ca structură specializată în combaterea criminalităţii organizate şi a 

terorismului; 

 Direcția Naţională Anticorupţie (D.N.A.), reprezintă o structură autonomă în 

cadrul Ministerului Public,  fiind specializată în combaterea infracţiunilor de 

corupţie. Departamentul are personalitate juridică. 

 

Procurorii îţi desfăşoară activitatea potrivit principiilor legalităţii, 

imparţialităţii şi controlului ierarhic. 

Controlul ierarhic, specific activităţii procurorilor, constă în faptul că 

dispoziţiile procurorului ierarhic superior, date în scris şi în conformitate cu legea, sunt 

obligatorii pentru procurorii din subordine. Procurorii din fiecare parchet sunt 

subordonaţi conducătorului parchetului respectiv iar conducătorul unui parchet este 

subordonat conducătorului parchetului ierarhic superior din aceeaşi circumscripţie.  

Cu toate că subordonarea ierarhică este o caracteristică a activităţii procurorilor, 

legea prevede că în ce priveşte soluţiile dispuse, procurorul este autonom. În acest 

sens, se prevede că procurorul este liber să prezinte în instanţă concluziile pe care le 

consideră întemeiate, ţinând seama de probele administrate în cauză. 
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3.3. Rezumat 

Parchetul reprezintă structura organizatoricăaMinisterului Public.  

Pe lângă fiecare curte de apel, tribunal şi judecătorie funcţionează un parchet. De 

asemenea, pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie funcţionează un parchet condus de 

un procuror general. Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie care 

coordonează activitatea parchetelor din subordine, are personalitate juridică şi 

gestionează bugetul Ministerului Public. 

Tot în cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație si Justiție 

funcționează două structuri specializate: Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de 

Criminalitate Organizată şi Terorism (D.I.I.C.O.T.), ca structură specializată în 

combaterea criminalităţii organizate şi a terorismului și Direcția Naţională Anticorupţie 

(D.N.A.), structură autonomă în cadrul Ministerului Public,  specializată în combaterea 

infracţiunilor de corupţie.  

 

 

3.4. Test de autoevaluare a cunoştinţelor 

 

1) În structura Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție funcționează ca 

structuri specializate: 

a. Garda Financiară 

b. Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism 

c. Secția penală a Î.C.C.J. 

2) Procurorii îţi desfăşoară activitatea potrivit principiilor: 

a. legalităţii, imparţialităţii și libertății; 

b. legalităţii, imparţialităţii și autonomiei și descentralizării; 

c. legalităţii, imparţialităţii şi controlului ierarhic. 

 

 

3.5. Bibliografie recomandată 
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BRICIU Traian Cornel, DINU Claudiu Constantin, POP Paul – Instituții judiciare, Ediția a 2-a, 

Editura C.H. Beck, București, 2016 

DANILEȚ Cristi – Concurs de admitere INM și magistratură 2013. Proba 3 – Interviul. Etică 

și deontologie judiciară, Editura C.H.Beck, București, 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITOLUL 4 . 

 
STATUTUL JUDECĂTORILOR ȘI PROCURORILOR (I) 
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4.1. Introducere 

 

Statutul judecătorilor și procurorilor este reglementat în Legea nr.  

303/2004. 

Durata medie de parcurgere a acestui capitol este de aproximativ 2 ore. 

 

4.2. Conţinut 

 

Recrutarea magistraţilor se face numai prin concurs.  

Recrutarea şi formarea profesională iniţială în vederea ocupării funcţiei de 

magistrat se realizează, în principal, prin Institutul Naţional al Magistraturii. 

Admiterea la Institutul Naţional al Magistraturii se face pe bază de concurs, la 

care se poate înscrise persoana care are cetăţenie română, domiciliul în România şi 

capacitate deplină de exerciţiu, este licenţiată în drept, nu are antecedente penale, nu 

are cazier fiscal şi se bucură de o bună reputaţie, cunoaşte limba română şi este aptă din 

punct de vedere medical si psihologic pentru exercitarea funcţiei de magistrat. 

Cursanţii Institutului Naţional al Magistraturii au calitatea de auditori de 

justiţie. Durata cursurilor de formare profesională a auditorilor de justiţie este de 2 ani. 

După primul an de cursuri auditorii de justiţie vor opta, în ordinea mediilor şi în raport 

de numărul posturilor, pentru funcţia de judecător sau procuror. 

 

După absolvirea cursurilor INM, auditorii de justiție sunt numiți judecători sau 

procurori stagiari. Durata stagiului este de 1 an. În această perioadă judecătorii şi 

procurorii stagiari sunt obligaţi să continue formarea profesională, sub coordonarea 

unui judecător sau procuror desemnat de preşedintele judecătoriei sau, după caz, de 

prim-procurorul parchetului de pe lângă această instanţă. Pe durata stagiului 

competența judecătorilor și procurorilor este limitată la actele expres prevăzute de 

lege. 

 

După parcurgerea perioadei de stagiu, magistraţii stagiari sunt obligaţi să se 

prezinte la examenul de capacitate. Candidaţii declaraţi admişi la examenul de 
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capacitate au dreptul, în ordinea mediilor, să-şi aleagă posturile în termen de 15 zile 

de la publicarea acestora în Monitorul Oficial. 

 

În mod excepțional, pot fi numiţi în magistratură, pe bază de concurs, 

personalul de specialitate juridică asimilat magistraţilor, precum şi avocaţii, notarii, 

asistenţii judiciari, consilierii juridici, persoanele care au îndeplinit funcţii de 

specialitate juridică în aparatul Parlamentului, Administraţiei Prezidenţiale, Guvernului, 

Curţii Constituţionale, Avocatului Poporului, Curţii de Conturi sau al Consiliului 

Legislativ, cu o vechime de specialitate de cel puţin 5 ani. 

 

Numirea în funcție a judecătorilor și procurorilor definitivi se face de 

Președintele României, la propunerea Consiliului Superior al Magistraturii. 

 

Promovarea magistraţilor în funcţii de execuţie se face numai prin concurs 

organizat la nivel naţional de Institutul Naţional al Magistraturii, la hotărârea Consiliului 

Superior al Magistraturii. Pentru înscrierea la concurs este necesară îndeplinirea 

condiției de vechime în funcție, absenței unor sancțiuni disciplinare în ultimii 3 ani și 

obținerea calificativului foarte bine la evaluările făcute în ultimii 3 ani. 

 

Promovarea în funcția de judecător la Înalta Curte de Casație și Justiție nu 

se realizează pe baza de concurs, ci în baza unui interviu susținut în fața Consiliului 

Superior al Magistraturii. 

 

Promovarea în funcțiile de conducere la judecătorii, tribunale si curți de apel, 

precum și la parchetele de pe lângă acestea, se face în baza unui concurs organizat de 

Consiliul Superior al Magistraturii. 

 

Preşedintele, vicepreşedintele şi preşedinţii de secţii ai Înaltei Curţi de 

Casaţie şi Justiţie sunt numiţi pe o perioadă de 3 ani, cu posibilitatea reînvestirii o 

singură dată, de către Preşedintele României, la propunereaConsiliul Superior al 

Magistraturii, dintre judecătorii acestei instanţe care au funcţionat la această instanţă 

cel puţin 2 ani. Preşedintele României nu poate refuza numirea în funcţiile de conducere 

arătate decât motivat, aducând la cunoştinţa Consiliului Superior al Magistraturii. 
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Procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi 

Justiţie, prim-adjunctul şi adjunctul acestuia, procurorul general al 

Departamentului Naţional Anticorupţie şi adjuncţii , procurorii şefi de secţie ai 

acestor parchete, precum şi procurorul şef al D.I.I.C.O.T. şi adjuncții acestora, sunt 

numiţi pe o perioadă de 3 ani, cu posibilitatea reînvestirii o singură dată, de către 

Preşedintele României, la propunereaministrului justiţiei, cu avizulConsiliului 

Superior al Magistraturii, dintre procurorii care au o vechime minimă de 10 ani în 

funcţia de judecător sau procuror. Preşedintele poate refuza motivat numirea, aducând 

la cunoştinţa publicului motivele refuzului. 

 

4.3. Rezumat 

 

Admiterea în magistratură, formarea inițială a magistraților, precum și perioada 

de stagiu profesional, numirea, promovarea magistraților sunt reglementate privind 

statutul judecătorilor în Legea nr.  303/2004 și procurorilor, cu modificările și 

completările ulterioare. 

Recrutarea magistraţilor se face numai prin concurs.  

Recrutarea şi formarea profesională iniţială în vederea ocupării funcţiei de 

magistrat se realizează, în principal, prin Institutul Naţional al Magistraturii. 

În mod excepțional, pot fi numiţi în magistratură, pe bază de concurs, membri ai 

personalului de specialitate juridică asimilat magistraţilor, precum şi avocaţii, notarii, 

asistenţii judiciari, consilierii juridici, persoanele care au îndeplinit funcţii de 

specialitate juridică în aparatul Parlamentului, Administraţiei Prezidenţiale, Guvernului, 

Curţii Constituţionale, Avocatului Poporului, Curţii de Conturi sau al Consiliului 

Legislativ, cu o vechime de specialitate de cel puţin 5 ani. 

Promovarea magistraţilor în funcţii de execuţie se face numai prin concurs 

organizat la nivel naţional de Institutul Naţional al Magistraturii, la hotărârea Consiliului 

Superior al Magistraturii. 

 

4.4. Test de autoevaluare a cunoştinţelor 
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1. Recrutarea magistraților se face prin: 

a. concurs 

b. interviu 

c. concurs de dosare 

 

2. Perioada cursurilor de formare profesională a auditorilor de justiție este de: 

a. un an; 

b. doi ani; 

c. trei ani. 

 

4.5. Bibliografie recomandată 

 

 

BRICIU Traian Cornel, DINU Claudiu Constantin, POP Paul – Instituții judiciare, Ediția a 2-a, 

Editura C.H. Beck, București, 2016 

DANILEȚ Cristi – Concurs de admitere INM și magistratură 2013. Proba 3 – Interviul. Etică 

și deontologie judiciară, Editura C.H.Beck, București, 2013 

 

4.6. Teme de control 

Realizați un referat de maximum 5 pagini în care să tratați modalități de recrutare a 

magistraților  
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CAPITOLUL 5 . 

 
STATUTUL JUDECĂTORILOR ȘI PROCURORILOR (II) 

 

 

5.1. Introducere 

 

În cadrul acestui capitol sunt prezentate drepturile și îndatoririle magistraților, 

precum și interdicțiile și incompatibilitățile. 

Durata medie de parcurgere a acestui capitol este de aproximativ 2 ore. 

 

5.2. Conţinut 

 

5.2.1. DREPTURILE, ÎNDATORIRILE, INTERDICȚIILE ȘI INCOMPATIBILITĂȚILE 

MAGISTRAȚILOR 

 

Magistrații au, în principal, următoarele drepturi: 

 Judecătorii numiţi de Preşedintele României sunt inamovibili. Membrii 

Ministerului Public şi procurorii stagiari se bucură de stabilitate. 

Inamovibilitatea este o garanţie a independenţei judecătorilor care se prezintă ca 

un drept complex, din care decurg toate atributele relative la statutul 

magistraţilor: transferarea, avansarea, delegarea, detaşarea şi eliberarea din 

funcţie; 

 magistraţii pot fi percheziţionaţi, reţinuţi sau arestaţi preventiv numai cu 

încuviinţarea secţiilor Consiliului Superior al Magistraturii. Numai în caz de 

infracţiune flagrantă magistraţii pot fi reţinuţi şi percheziţionaţi, Consiliul 

Superior al Magistraturii fiind informat de îndată de organul care a dispus 

măsură; 

 magistraţii au dreptul la o remuneraţie stabilită în raport de nivelul instanţei sau 

al parchetului, cu funcţia deţinută, cu vechimea în magistratură şi alte criterii 

prevăzute de lege; 

 magistrații au dreptul la pensie; 
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 în scopul asigurării independenţei economice a magistraţilor legea le acordă 

acestora şi alte drepturi cu caracter patrimonial: asigurare pentru risc 

profesional, pentru viaţă, sănătate şi bunuri, asistenţă medicală gratuită, 

medicamente şi proteze, dreptul la atribuirea locuinţelor de serviciu sau 

decontarea cheltuielilor privind închirierea unei locuințe, în condițiile legii; 

 magistraţii beneficiază anual de 6 călătorii în ţară dus-întors, gratuite, la 

transportul pe calea ferată clasa I, auto, naval şi aerian. 

 

Magistraţii au îndatoriri precum: 

 să se abţină de la orice acte sau fapte de natură să compromită demnitatea lor în 

profesie şi în societate; 

 să rezolve lucrările în termenele stabilite şi să soluţioneze cauzele în termen 

rezonabil; 

 să desfăşoare activitatea judiciară în mod independent, să respecte secretul 

profesional şi să păstreze secretul deliberărilor; 

 să prezinte, în termenele legale, declaraţia de avere şi declaraţia de interese. 

 

Statutul magistraților este caracterizat printr-un sistem de interdicții si 

incompatibilități, menit să-i apere pe aceștia de orice influență și să păstreze neștirbită 

demnitatea funcției. În acest sens se poate reține că magistraților le este interzis: 

 să desfăşoare activităţi comerciale, direct sau prin persoane interpuse; 

 să desfăşoare activităţi de arbitraj în litigii civile, comerciale sau de altă natură; 

 să aibă calitatea de asociat sau membru în organele de conducere, administrare 

sau control la societăţi civile, societăţi comerciale, bănci sau instituţii de credit, 

societăţi de asigurare ori financiare, companii naţionale, societăţi naţionale sau 

regii autonome; 

 să aibă calitatea de membru al unui grup de interes economic; 

 facă parte din partide politice şi să desfăşoare activităţi cu caracter politic. De 

asemenea, în exercitarea funcţiilor, ei trebuie să se abţină de la exprimarea sau 

manifestarea convingerilor politice;  

 să exprime public opinia cu privire la procese aflate în curs de desfăşurare sau 

asupra unor cauze cu care a fost sesizat parchetul, precum şi să comenteze sau să 



ORGANIZAREA ȘI ETICA PROFESIILOR JURIDICE 
________________________________________________________________________________ 

   

 

 

justifice în presă ori emisiuni audiovizuale hotărârile sau soluţiile date în 

dosarele rezolvate de ei; 

 să dea consultaţii scrise sau verbale în probleme litigioase, chiar dacă acestea se 

află pe rolul altor instanţe sau parchete decât cele la care funcţionează 

respectivul magistrat. Nu pot îndeplini nici o altă activitate care, potrivit legii, 

revine avocatului. Pot să pledeze numai în cauzele lor personale, ale 

ascendenţilor şi descendenţilor, ale soţilor, precum şi ale persoanelor puse sub 

tutela sau curatela lor. 

 

5.2.2. RESPONSABILITATEA SERVICIULUI PUBLIC AL JUSTIȚIEI 

 

Pentru eroarea judiciară în materie penală răspunde patrimonial statul, prin 

Ministerul Finanțelor. 

 

Au dreptul la repararea pagubelor suferite următoarele categorii de persoane:  

 cea care a fost condamnată definitiv, dacă în urma rejudecării cauzei s-a 

pronunţat o hotărâre de achitare;  

 cea care, în cursul procesului penal, a fost privată de libertate ori căreia i s-a 

restrâns libertatea în mod nelegal;  

 persoana care a fost privată de libertate după ce a intervenit prescripţia, amnistia 

sau dezincriminarea faptei. 

 

În materie penală, în cazul în care statul a fost obligat la plata reparaţiei pentru 

motivele indicate anterior, cât și în situația în care statul român a fost condamnat de 

către o instanță internațională, acțiunea în regres împotriva aceluia care, cu rea-

credință sau din gravă neglijență, a provocat situația generatoare de daune, este 

obligatorie. 

 

În alte cauze decât cele penale, cererea de reparare a prejudiciilor materiale 

cauzate prin erori judiciare  nu se va putea exercita decât în cazul în care s-a stabilit, în 

prealabil, prin hotărâre judecătorească definitivă, răspunderea penală sau disciplinară 

a magistratului pentru o faptă săvârşită în cursul judecăţii procesului şi dacă această 

faptă este de natură să determine o eroare judiciară. Nu poate primi repararea pagubei 
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persoana care, în cursul procesului, a contribuit în orice mod la săvârşirea erorii de către 

magistrat. Persoana vătămată se poate îndrepta cu acţiune civilă numai împotriva 

statului, reprezentat de Ministerul Finanţelor Publice. Numai după ce prejudiciul a fost 

acoperit de stat, acesta se poate îndrepta cu o acţiune în despăgubiri împotriva 

magistratului, dacă eroarea judiciară cauzatoare de prejudicii a fost săvârşită de 

magistrat cu rea-credinţă sau din gravă neglijenţă. 

 

Magistraţii răspund disciplinar pentru abaterile de la îndatoririle de serviciu, 

precum şi pentru faptele care afectează prestigiul justiţiei. 

Abaterile disciplinare sunt enumerate în legea privind statutul magistraţilor. 

Între acestea putem reţine: 

 încălcarea prevederilor legale referitoare la incompatibilităţile şi interdicţiile 

privind magistraţii; 

 nerespectarea prevederilor cuprinse în codul deontologic al magistraţilor; 

 intervenţiile pentru soluţionarea unor cereri privind satisfacerea intereselor 

personale sau ale membrilor  familiei ori ale altor persoane, precum şi imixtiunea 

în activitatea altui magistrat; 

 desfăşurarea de activităţi publice cu caracter politic sau manifestarea 

convingerilor politice în exercitarea atribuţiilor de serviciu; 

 nerespectarea secretului deliberării; 

 neglijenţa gravă sau repetată în rezolvarea lucrărilor; 

 efectuarea cu întârziere a lucrărilor; 

 absenţe nemotivate, întârzierea sau plecare de la program, în mod repetat; 

 atitudini ireverenţioase în timpul exercitării atribuţiilor de serviciu faţă de colegi, 

avocaţi, experţi, martori sau justiţiabili. 

 

Sancţiunile disciplinare se aplică de secţiile Consiliului Superior al 

Magistraturii, în urma unei proceduri ce implică cercetarea prealabilă și dreptul 

magistratului de a se apăra. Împotriva hotărârii date de acest organism în materie 

disciplinară magistratul poate exercita recurs, în termen de 15 zile de la comunicare. 

Recursul suspendă executarea hotărârii. Competenţa soluţionării recursului aparţine 

Completului de 5 judecători al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, hotărârea acestuia fiind 

irevocabilă. 
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Sancţiunile ce se pot aplica pentru abateri disciplinare sunt expres şi limitativ 

prevăzute de lege: 

 avertismentul; 

 diminuarea indemnizaţiei de încadrare lunare brute cu până la 15%, pe o 

perioadă de la o lună la 3 luni; 

 mutarea disciplinară pentru o perioadă de la o lună la 3 luni, la o instanţă sau la 

un parchet situate în circumscripţia aceleiaşi curţi de apel ori în circumscripţia 

aceluiaşi parchet de pe lângă curtea de apel; 

 revocarea din funcţia de conducere ocupată; 

 excluderea din magistratură. 

 

5.3. Rezumat 

Drepturile și îndatoririle magistraților, precum și interdicțiile și incompatibilitățile, 

dar și modalitatea de sancționare în cazul abaterilor disciplinare sunt prevăzute în mod expres 

și limitativ în lege.  

 

 

5.4. Test de autoevaluare a cunoştinţelor 

 

1. Nu sunt incompatibilități și interdicții ale magistraților: 

a. activitățile de arbitraj în litigii comerciale, civile sau de altă natură; 

b. calitatea de membru al unui partid politic; 

c. dreptul de a fi inamovibil. 

 

2. Sancțiunile ce se pot aplica magistraților pentru abateri disciplinare pot fi: 

a. mustrarea; 

b. mustrarea cu avertisment; 

c. avertismentul. 

 

5.5. Bibliografie recomandată 
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CAPITOLUL 6. 

 
CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII.  

 

6.1. Introducere 

 

În cadrul acestui capitol sunt prezentate compunerea, atribuțiile și funcționarea 

Consiliului Superior al Magistraturii așa cum sunt reglementate în Legea nr. 317/2004. 

Durata medie de parcurgere a acestui capitol este de aproximativ 2 ore. 

 

6.2. Conţinut 

 

 Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) este un organ constituțional care face 

parte din autoritatea judecătorească și este garantul independenței justiției. Este independent, 

se supune în activitatea sa numai legii, are personalitate juridică și sediul în municipiul 

București. 

 În activitatea sa CSM: 

 apără judecătorii și procurorii împotriva oricărui act de natură să aducă atingere 

independenței sau imparțialității acestora în înfăptuirea justiției; 

 apără reputația profesională a judecătorilor și procurorilor; 

 asigură respectarea legii şi a criteriilor de competenţă şi etică profesională în 

desfăşurarea carierei profesionale a judecătorilor şi procurorilor 

 Consiliul întocmeşte şi păstrează dosarele profesionale ale judecătorilor, 

procurorilor şi magistraţilor- asistenţi, în condiţiile legii 

 coordonează activitatea Institutului Naţional al Magistraturii şi a Şcolii Naţionale 

de Grefieri.  

 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii este alcătuit din 19 membri, 

respectiv: 

 9 judecători şi 5 procurori, aleşi în adunările generale ale judecătorilor şi procurorilor;  

 2 reprezentanţi ai societăţii civile, specialişti în domeniul dreptului, care se bucură de 

înaltă reputaţie profesională şi morală, aleşi de Senat;  
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 3 membri de drept, respectiv: preşedintele Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, 

reprezentant al puterii judecătoreşti, procurorul general al Parchetului de pe lângă 

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi ministrul justiţiei.  

 

CSM este organizat în două secții, una pentru judecători şi una pentru procurori.  

 

Secţia pentru judecători este alcătuită din:  

 2 judecători de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie;  

 3 judecători de la curţile de apel, inclusiv Curtea Militară de Apel;  

 2 judecători de la tribunale, inclusiv tribunale specializate şi tribunale militare;  

 2 judecători de la judecătorii.  

 

Secţia pentru procurori este alcătuită din:  

 un procuror de la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, de la 

Direcţia Naţională Anticorupţie sau de la Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de 

Criminalitate Organizată şi Terorism;  

 un procuror de la parchetele de pe lângă curţile de apel, inclusiv Parchetul Militar de 

pe lângă Curtea Militară de Apel;  

 2 procurori de la parchetele de pe lângă tribunale, tribunale specializate şi tribunale 

militare;  

 un procuror de la parchetele de pe lângă judecătorii.  

 

Consiliul Superior al Magistraturii este condus de preşedinte, ajutat de un 

vicepreşedinte, aleşi pentru un mandat de un an. Mandatul preşedintelui nu poate fi 

reînnoit.  

Preşedintele şi vicepreşedintele Consiliului fac parte din secţii diferite.  

Membrii Consiliului Superior al Magistraturii desfăşoară activitate permanentă şi 

nenormată şi au calitatea de demnitar. 

 

Plenul CSM are următoarele atribuţii:  

 apără independenţa autorităţii judecătoreşti în ansamblul său;  

 numeşte şi revocă inspectorul-şef al Inspecţiei Judiciare, în condiţiile legii;  
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 propune Preşedintelui României conferirea de distincţii pentru judecători şi 

procurori, în condiţiile legii;  

 aprobă procedura de evaluare/reevaluare psihologică, modalitatea de constituire a 

comisiilor de evaluare psihologică, plata membrilor acestora şi desfăşurarea 

programului de consiliere psihologică;  

 la propunerea Consiliului ştiinţific al Institutului Naţional al Magistraturii, aprobă 

data şi locul pentru organizarea concursului de admitere la Institutul Naţional al 

Magistraturii, stabileşte tematica pentru acest concurs şi aprobă Regulamentul de 

organizare, desfăşurare şi evaluare a stagiilor de practică şi Programul de formare 

profesională a auditorilor de justiţie, emite avize şi adoptă regulamente, în cazurile şi în 

condiţiile prevăzute de lege;  

 numeşte comisia de admitere, comisia de elaborare a subiectelor şi comisia de 

contestaţii pentru admiterea la Institutul Naţional al Magistraturii, în condiţiile 

prevăzute de Regulamentul privind concursul de admitere şi examenul de absolvire a 

Institutului Naţional al Magistraturii;  

 aprobă programul de formare profesională continuă a judecătorilor şi procurorilor, 

la propunerea Institutului Naţional al Magistraturii, precum şi tematica activităţilor de 

formare profesională continuă, organizate de curţile de apel şi parchetele de pe lângă 

acestea;  

 numeşte şi revocă directorul şi directorii adjuncţi ai Institutului Naţional al 

Magistraturii şi desemnează judecătorii şi procurorii care vor face parte din Consiliul 

ştiinţific al acestuia, în condiţiile legii;  

 aprobă structura organizatorică, statele de funcţii şi statele de personal ale 

Institutului Naţional al Magistraturii, la propunerea Consiliului ştiinţific al acestuia;  

  la propunerea Consiliului de conducere al Şcolii Naţionale de Grefieri, stabileşte 

numărul anual de cursanţi ai acesteia, aprobă data şi locul pentru organizarea 

concursului de admitere la Şcoala Naţională de Grefieri, stabileşte tematica pentru acest 

concurs şi aprobă programele de formare iniţială şi continuă a grefierilor, emite avize şi 

adoptă regulamente, în cazurile şi în condiţiile prevăzute de lege;  

 numeşte şi revocă directorul şi directorii adjuncţi ai Şcolii Naţionale de Grefieri, 

desemnează judecătorii şi procurorii membri în Consiliul de conducere şi numeşte 

personalul de instruire al acestei şcoli;  
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 organizează şi validează concursul pentru numirea procurorului şef al Secţiei pentru 

investigarea infracţiunilor din justiţie şi concursul pentru numirea procurorilor din 

cadrul acestei secţii;  

 numeşte şi revocă procurorul-şef, procurorul-şef adjunct şi ceilalţi procurori din 

cadrul Secţiei pentru investigarea infracţiunilor din justiţie;  

 convoacă adunările generale ale judecătorilor şi procurorilor, în condiţiile legii;  

 aprobă lista localităţilor care fac parte din circumscripţiile judecătoriilor, cu avizul 

conform al ministrului justiţiei, prin hotărâre care se publică în Monitorul Oficial al 

României, Partea I;  

 elaborează propriul proiect de buget, cu avizul consultativ al Ministerului Finanţelor 

Publice;  

 emite avizele conforme pentru proiectele de buget ale instanţelor şi parchetelor;  

 adoptă Codul deontologic al judecătorilor şi procurorilor, Codul deontologic al 

personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe 

lângă acestea, Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Superior al 

Magistraturii, Regulamentul privind procedura alegerii membrilor Consiliului Superior 

al Magistraturii, precum şi alte regulamente şi hotărâri pentru care are competenţă;  

 adoptă, împreună cu Ministerul Apărării Naţionale, regulamentul comun privind 

numirea ca judecător sau procuror militar, transferul de la instanţele sau parchetele 

civile la instanţele ori parchetele militare, precum şi acordarea gradelor militare şi 

înaintarea în grad a judecătorilor şi procurorilor militari;  

 asigură publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi pe pagina de internet 

a Consiliului a Codului deontologic al judecătorilor şi procurorilor, a Codului deontologic 

al personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe 

lângă acestea şi a regulamentelor pe care le adoptă;  

 avizează proiectele de acte normative ce privesc activitatea autorităţii judecătoreşti;  

 avizează proiectele de regulamente şi ordine care se aprobă de ministrul justiţiei, în 

cazurile şi în condiţiile prevăzute de lege;  

 sesizează ministrului justiţiei necesitatea iniţierii sau modificării unor acte normative 

în domeniul justiţiei;  

 aprobă raportul privind starea justiţiei şi raportul privind activitatea proprie şi 

asigură publicarea acestora în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, şi pe pagina 

de internet a Consiliului;  
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 soluţionează contestaţiile formulate de inspectorii judiciari nemulţumiţi de 

calificativul acordat la evaluarea activităţii profesionale;  

 aprobă sau dispune completarea ori refacerea raportului de audit extern independent 

al Inspecţiei Judiciare;  

 numeşte şi revocă secretarul general, secretarul general adjunct şi personalul cu 

funcţii de conducere din aparatul propriu al Consiliului;  

 dispune revocarea din funcţia de preşedinte sau vicepreşedinte al Consiliului, în 

condiţiile art. 55 alin. (10)din Legea nr. 317/2004, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare;  

 organizează procedura de alegere a membrilor Consiliului şi soluţionează 

contestaţiile referitoare la legalitatea procedurilor de desemnare şi de alegere a 

judecătorilor şi procurorilor ca membri ai Consiliului;  

 stabileşte numărul de posturi necesar funcţionării aparatului propriu al Consiliului, 

în limitele bugetului;  

 stabileşte structura compartimentelor din cadrul aparatului propriu al Consiliului şi 

modul de organizare a activităţii acestora.  

 

Consiliul se întruneşte în Plen ori de câte ori este necesar, la convocarea 

preşedintelui, a vicepreşedintelui sau a majorităţii membrilor Plenului  

Lucrările Plenului se desfăşoară în prezenţa a cel puţin 15 membri şi sunt 

prezidate de preşedinte, iar în lipsa acestuia, de vicepreşedinte. În lipsa preşedintelui şi 

a vicepreşedintelui, Plenul alege un preşedinte de şedinţă dintre judecători sau 

procurori, cu votul majorităţii celor prezenţi.  

    Preşedintele României prezidează, fără drept de vot, lucrările Plenului la care 

participă.  

     Reprezentanţii societăţii civile participă, cu drept de vot, la lucrările Plenului. 

Hotărârile Plenului se iau cu votul majorităţii membrilor prezenţi care nu s-au 

abţinut, prin vot direct şi secret şi se motivează. În caz de paritate de voturi, dezbaterile 

şi procedura de vot se reiau în aceeaşi zi, dacă este posibil.  

 

Pentru exercitarea atribuţiilor Plenului, în cadrul Consiliului se organizează 

comisii de lucru.  

Comisiile au rol de structuri pregătitoare de specialitate pentru Plen.  

lnk:LEG%20PRL%20317%202004%200
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Numărul, denumirea, componenţa nominală, domeniul de activitate şi atribuţiile 

comisiilor se stabilesc prin hotărâre a Plenului CSM.  

Comisiile sunt formate din membri ai CSM.  

 

Consiliul Superior al Magistraturii dispune de un aparat propriu, organizat în 

direcţii, servicii şi birouri şi condus de un secretar general. 

 

 

6.3. Rezumat 

Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) este un organ constituțional care face 

parte din autoritatea judecătorească și este garantul independenței justiției. 

 În activitatea sa CSM: 

 apără judecătorii și procurorii împotriva oricărui act de natură să aducă atingere 

independenței sau imparțialității acestora în înfăptuirea justiției; 

 apără reputația profesională a judecătorilor și procurorilor; 

 asigură respectarea legii şi a criteriilor de competenţă şi etică profesională în 

desfăşurarea carierei profesionale a judecătorilor şi procurorilor 

 Consiliul întocmeşte şi păstrează dosarele profesionale ale judecătorilor, 

procurorilor şi magistraţilor - asistenţi, în condiţiile legii 

 coordonează activitatea Institutului Naţional al Magistraturii şi a Şcolii Naţionale 

de Grefieri.  

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii este alcătuit din 19 membri, 

respectiv: 

 9 judecători şi 5 procurori, aleşi în adunările generale ale judecătorilor şi procurorilor;  

 2 reprezentanţi ai societăţii civile, specialişti în domeniul dreptului, care se bucură de 

înaltă reputaţie profesională şi morală, aleşi de Senat;  

 3 membri de drept, respectiv: preşedintele Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, 

reprezentant al puterii judecătoreşti, procurorul general al Parchetului de pe lângă 

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi ministrul justiţiei.  

CSM este organizat în două secții, una pentru judecători şi una pentru procurori. 

Pentru exercitarea atribuţiilor Plenului, în cadrul Consiliului se organizează 

comisii de lucru.  
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6.4. Test de autoevaluare a cunoştinţelor 

 

1. Plenul Consiliului Superior al Magistraturii este alcătuit din: 

a. 21 de membri; 

b. 19 membri; 

c. 15 membri. 

 

2. În activitatea saConsiliul Superior al Magistraturii: 

a. apără judecătorii și procurorii împotriva oricărui act de natură să aducă atingere 

independenței sau imparțialității acestora în înfăptuirea justiției21 de membri; 

b. apără reputația profesionalăa judecătorilor, procurorilorși avocaților; 

c. aprobă cererile de asistență juridică gratuită. 

 

6.5. Bibliografie recomandată 

 

 

BRICIU Traian Cornel, DINU Claudiu Constantin, POP Paul – Instituții judiciare, Ediția a 2-a, 

Editura C.H. Beck, București, 2016 

DANILEȚ Cristi – Concurs de admitere INM și magistratură 2013. Proba 3 – Interviul. Etică 

și deontologie judiciară, Editura C.H.Beck, București, 2013 
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CAPITOLUL 7. 

 
Organizarea profesiei de avocat (I) 

 

7.1. Introducere 

 

În cadrul acestui capitol sunt prezentateprincipiile fundamentale care 

guvernează organizarea profesiei de avocat,  formele de exercitare a profesiei, precum 

și organele care conduc, principalele atribuții ale acestora. 

Durata medie de parcurgere a acestui capitol este de aproximativ 2 ore. 

 

7.2. Conţinut 

7.2.1.Exercitarea profesiei de avocat este supusă următoarelor principii 

fundamentale: 

 principiul legalităţii; 

 principiul libertăţii; 

 principiul independenței; 

 principiul autonomiei şi descentralizării; 

 principiul păstrării secretului profesional. 

 

În exercitarea profesiei avocatul este independent şi se supune numai legii, 

statutului profesiei şi codului deontologic. 

Scopul exercitării profesiei de avocat îl constituie promovarea şi apărarea 

drepturilor, libertăţilor şi intereselor legitime ale persoanelor fizice şi persoanelor 

juridice, de drept public şi de drept privat.  

În exercitarea dreptului la apărare, care este recunoscut şi garantat de 

Constituţie, de lege, de pactele şi de tratatele la care România este parte, avocatul are 

dreptul şi obligaţia totodată, de a stărui, prin toate mijloacele legale, pentru realizarea 

liberului acces la justiţie, pentru un proces echitabil şi soluţionat într-un termen 

rezonabil, indiferent de natura cauzei sau de calitatea părţilor. 

7.2.2. FORMELE DE EXERCITARE A PROFESIEI DE AVOCAT 
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Avocatul își poate exercita activitatea, la alegere, într-una dintre formele de 

exercitare a profesiei: cabinete individuale, cabinete asociate, societăţi civile 

profesionale sau societăţi civile profesionale cu răspundere limitată. 

 

Cabinetul individual. 

În cabinetul individual îşi poate exercita profesia un avocat definitiv, singur sau 

împreună cu alţi avocaţi colaboratori. Cabinetul individual se individualizează ca 

denumire prin numele avocatului titular, urmat de sintagma cabinet de avocat. 

 

Cabinete asociate 

Cabinetele individuale se pot asocia în scopul exercitării în comun a profesiei, 

drepturile şi obligaţiile avocaţilor titulari ai cabinetelor asociate păstrându-si caracterul 

personal şi neputând fi cedate. În mod corespunzător, cabinetele individuale se pot 

asocia şi cu societăţile civile profesionale. 

Cabinetele asociate vor fi individualizate prin denumire cu numele tuturor 

titularilor, urmate de sintagma cabinete de avocat asociate. Avocaţii din cabinetele 

asociate intră în relaţii cu clienţii în numele asocierii din care fac parte. Cabinetele 

asociate nu pot angaja clienţi cu interese contrare. Un cabinet asociat nu poate accepta 

o cauză sau un client, dacă unul dintre cabinetele asociate se opune în mod justificat. 

 

Cabinete grupate 

Cabinetele individuale se pot grupa în vederea creării de facilităţi tehnico-

economice în vederea exercitării profesiei, însa, spre deosebire de cabinetele asociate, 

in acest caz se păstrează individualitatea în relaţiile cu clienţii. În acest caz nu se creează 

o formă de exercitare a profesiei deoarece cabinetele grupate nu desfăşoară activitate 

avocaţială în comun, fiind în prezenţa unei reuniri pe criterii exclusiv economice.  

 

Societatea civilă profesională  

Societatea civilă profesională se constituie din 2 sau mai mulţi avocaţi 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 asistenta juridică persoanelor cu interese contrare. 
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Raportul civil se naşte între client şi societatea civilă profesională, serviciile 

profesionale urmând să fie îndeplinite de oricare dintre avocaţii desemnaţi de avocatul 

coordonator, fără a se cere opţiunea clientului. 

Denumirea acesteia trebuie să conțină numele a cel puţin unuia dintre asociaţi, 

urmat de sintagma societate civilă de avocaţi. 

 

Societatea civilă profesională cu răspundere limitată 

Nou reglementată prin ultima modificare adusă Legii nr. 51/1995 de organizare 

si funcționare a profesiei de avocat, societatea civilă profesională cu răspundere limitată 

se constituie prin asocierea a cel puţin 2 avocaţi definitivi şi aflaţi în exerciţiul profesiei, 

are personalitate juridică şi patrimoniu propriu.  

Activitatea profesională se realizează de către avocaţii asociaţi, avocaţi 

colaboratori şi avocaţi salarizaţi în interiorul profesiei. 

 

Societatea civilă profesională cu răspundere limitată va avea ca obiect unic de 

activitate exercitarea profesiei de avocat în condiţiile art. 3 din Legea nr. 51/1995. 

 

Transmiterea părţilor sociale se poate face numai către avocaţi aflaţi în exerciţiul 

profesiei. Activitatea profesională se realizează de către avocaţii asociaţi, avocaţi 

colaboratori şi avocaţi salarizaţi. Avocaţii care îşi exercită profesia în cadrul societăţii 

civile profesionale cu răspundere limitată îşi angajează răspunderea profesională numai 

în limitele capitalului social subscris şi vărsat. 

 

Dobândirea personalităţii juridice a societăţii civile profesionale cu răspundere 

limitată are loc la data înregistrării la barou a deciziei emise de către consiliul baroului 

în a cărui rază teritorială se află sediul ei principal. 

 

Avocaţii asociaţi care îşi exercită profesia în cadrul societăţii civile profesionale 

cu răspundere limitată îşi angajează răspunderea profesională numai în limitele 

capitalului social subscris şi vărsat. 

 

7.2.3. ORGANELE DE CONDUCERE ȘI PRINCIPALELE ATRIBUȚII ALE 

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

Bucureşti, iar sediul baroului este în oraşul de reședința al judeţului, respectiv în 

municipiul Bucureşti. 

Baroul are personalitate juridică, patrimoniu şi buget propriu. Organele de 

conducere ale baroului sunt: 

  a) adunarea generală; 

  b) consiliul; 

  c) decanul. 

 

Adunarea generală este formată din toţi avocaţii înscrişi în tabloul baroului cu 

drept de exercitare a profesiei. 

  Competențele Adunării generale sunt următoarele: 

a) stabileşte măsuri pentru exercitarea profesiei în baroul respectiv, în limitele 

legii şi ale statutului; 

b) alege şi revocă decanul, membrii consiliului, membrii comisiei de cenzori şi pe 

cei ai comisiei de disciplină; 

  c) alege delegaţii baroului la Congresul avocaţilor; 

d) aprobă proiectul de buget al baroului şi dă descărcare consiliului cu privire la 

activitatea şi gestiunea sa. 

 

Consiliul Baroului este format din 5 până la 15 membri, aleşi pe o perioadă de 4 

ani. Decanul şi prodecanul se includ în acest număr. 

  Consiliul baroului are atribuţii precum : 

a) adoptă hotărâri pentru aplicarea şi respectarea prevederilor prezentei legi şi 

ale statutului profesiei; 

b) duce la îndeplinire hotărârile Consiliului U.N.B.R. şi ale adunării generale a 

baroului;     

c) întocmeşte, modifică şi dă publicităţii tabloul anual al avocaţilor, membri ai 

baroului, şi îl comunică celor în drept; 

d) adoptă măsuri pentru organizarea controlului profesional, disciplinar şi 

deontologic, pentru soluţionarea sesizărilor şi reclamaţiilor, în condiţiile 

prevăzute de lege şi de statutul profesiei; 
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e) verifică şi constată îndeplinirea condiţiilor legale ale cererilor de primire în 

profesie; 

  f) hotărăşte asupra stării de incompatibilitate şi asupra încetării acesteia; 

g) soluţionează cererile de transfer în conformitate cu prevederile legii şi ale 

statutului profesiei; 

h) verifică şi constată dacă actele privind constituirea, modificarea şi schimbarea 

formelor de exercitare a profesiei, precum şi convenţiile de grupare sau de 

conlucrare profesională îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege şi de statutul 

profesiei; organizează şi ține evidența acestora; 

i) organizează şi îndrumă activitatea serviciilor de asistență juridică din judeţ, 

potrivit legii şi statutului profesiei; 

j) sesizează comisia de disciplina cu judecarea abaterilor disciplinare ale 

avocaţilor; 

m) suspendă din exercitarea profesiei, pe durata neplății taxelor, avocatul care 

nu achită taxele şi contribuţiile prevăzute de lege şi de statutul profesiei timp de 

3 luni de la scadența acestora, dacă a fost avertizat despre neplată şi nu s-a 

conformat obligaţiei; 

  k) stabileşte cota de contribuţie a avocaţilor la bugetul baroului; 

  l) alege prodecanul baroului. 

 

Decanul baroului are următoarele competențe: 

a) reprezintă baroul în raporturile acestuia cu persoanele fizice şi juridice din 

ţară şi din străinătate; 

  b) convoacă şi prezidează şedinţele consiliului baroului; 

  c) aprobă cererile de asistență juridică gratuită; 

 d) exercită căile de atac împotriva hotărârilor comisiei de disciplină şi împotriva 

deciziilor consiliului baroului pentru care sunt prevăzute căi de atac; 

  e) ordonanţează cheltuielile baroului; 

f) ia măsuri privind conducerea baroului, care nu sunt de competența adunării 

generale sau a consiliului baroului; 

g) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege sau hotărâte de organele de 

conducere ale U.N.B.R. şi date în competența sa. 
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Uniunea Naţională a Barourilor din România – U.N.B.R. este formată din toate 

barourile din România şi are sediul în capitala ţării, municipiul Bucureşti. U.N.B.R. este 

succesoarea de drept a Uniunii Avocaţilor din România. 

 

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. 

 

Congresul avocaţilor este constituit din delegaţi ai fiecărui barou, potrivit 

normei de reprezentare stabilite de statutul profesiei, şi din membrii Consiliului U.N.B.R.  

Congresul avocaţilor are următoarele atribuţii: 

a) analizează şi aprobă raportul anual al Consiliului U.N.B.R.; 

b) alege Comisia centrală de cenzori şi Consiliul de conducere al Casei de 

Asigurări a Avocaţilor; 

c) face propuneri autorităţilor cu drept de iniţiativă legislativă privind profesia 

de avocat; 

d) adoptă şi modifică statutul profesiei şi statutul Casei de Asigurări a Avocaţilor, 

în conformitate cu prevederile prezentei legi şi pe baza proiectelor întocmite de 

Consiliul U.N.B.R.; 

e) adoptă hotărâri privitoare la relaţiile dintre barouri, perfecţionarea pregătirii 

profesionale şi respectarea regulilor deontologice ale profesiei; 

f) alege şi revocă membrii Comisiei centrale de disciplină. Fiecare barou are 

dreptul de a propune câte un candidat pentru Comisia centrală de disciplină. 

Competenţa şi procedura de judecată ale Comisiei centrale de disciplină se 

stabilesc prin statut; 

g) aprobă bugetul anual al Casei de Asigurări a Avocaţilor şi execuţia bugetară 

anuală; 

h) aprobă bugetul anual al U.N.B.R. şi execuţia bugetară anuală a acestuia şi 

stabileşte cota de contribuţie a barourilor la formarea bugetului U.N.B.R. 

Cheltuielile necesare organizării congreselor se suportă de către fiecare barou în 

funcţie de numărul reprezentanţilor săi. 
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Consiliul U.N.B.R. este format din decanii barourilor şi reprezentanţii barourilor 

aleşi potrivit normei de reprezentare stabilite în statutul profesiei. Consiliul UNBR este 

organul reprezentativ şi deliberativ al barourilor din România şi asigură activitatea 

permanentă a U.N.B.R., duce la îndeplinire hotărârile Congresului avocaţilor, rezolvă 

orice probleme interesând profesia de avocat între sesiunile Congresului avocaţilor, cu 

excepţia acelora care sunt date în competenţa exclusivă a Congresului avocaţilor. 

 

Comisia permanentă a U.N.B.R. se compune din 15 membri, dintre care 5 

membri sunt reprezentanţi ai Baroului Bucureşti, iar 10 membri sunt reprezentanţi ai 

celorlalte barouri din ţară. Preşedintele şi vicepreşedinţii U.N.B.R. sunt membri de drept 

ai Comisiei permanente a U.N.B.R. şi se includ în cei 15 membri.  Comisia permanentă 

este organul executiv al Consiliului U.N.B.R., cu activitate permanentă şi de legătură cu 

barourile U.N.B.R. Ea duce la îndeplinire hotărârile Congresului avocaţilor şi ale 

Consiliului U.N.B.R. şi supraveghează executarea acestor hotărâri de către barouri, 

adoptând decizii corespunzătoare; 

 

Preşedintele U.N.B.R.: 

 reprezintă U.N.B.R. în relaţiile cu persoanele fizice şi juridice din ţară şi din 

străinătate 

 încheie convenţii, acorduri şi contracte în numele U.N.B.R., cu autorizarea 

Consiliului U.N.B.R.; 

 convoacă şi conduce şedinţele Consiliului U.N.B.R. şi ale Comisiei permanente a 

U.N.B.R.; 

 ordonanţează cheltuielile bugetare şi extrabugetare ale U.N.B.R.; 

 semnează actele Consiliului şi ale Comisiei permanente ale U.N.B.R.; 

 supraveghează relaţiile dintre structurile centrale ale profesiei şi barouri, 

precum şi relaţiile dintre barouri; 

 acordă sprijin şi ajutor barourilor în relaţiile lor cu autorităţile centrale şi locale; 

  veghează la asigurarea condiţiilor corespunzătoare de desfăşurare a activităţii 

avocaţilor la instanţele judecătoreşti şi la organele de urmărire penală. 
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Folosirea fără drept a denumirilor „Barou“, „Uniunea Naţională a Barourilor din 

România“, „U.N.B.R.“ ori „Uniunea Avocaţilor din România“ sau a denumirilor specifice 

formelor de exercitare a profesiei de avocat de către orice persoană fizică sau persoană 

juridică, indiferent de obiectul activităţii desfăşurate de aceasta, precum şi folosirea 

însemnelor specifice profesiei ori purtarea robei de avocat în alte condiţii decât cele 

prevăzute de prezenta lege constituie infracţiuni şi se pedepsesc cu închisoare de la 6 

luni la 3 ani sau cu amendă. 

 

 

7.3. Rezumat 

Principiile fundamentale care guvernează organizarea profesiei de avocat sunt:  

 principiul legalităţii; 

 principiul libertăţii; 

 principiul independenței; 

 principiul autonomiei şi descentralizării; 

 principiul păstrării secretului profesional. 

Avocatul își poate exercita activitatea, la alegere, într-una dintre formele de 

exercitare a profesiei:  

 cabinete individuale,  

 cabinete asociate,  

 societăţi civile profesionale  

 societăţi civile profesionale cu răspundere limitată. 

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

Bucureşti, iar sediul baroului este în oraşul de reședința al judeţului, respectiv în 

municipiul Bucureşti. 

Baroul are personalitate juridică, patrimoniu şi buget propriu. Organele de 

conducere ale baroului sunt: 

  a) adunarea generală; 

  b) consiliul; 

  c) decanul. 

Uniunea Naţională a Barourilor din România – U.N.B.R. este formată din toate 

barourile din România şi are sediul în capitala ţării, municipiul Bucureşti. Organele de 

conducere ale U.N.B.R. sunt: 
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a) Congresul avocaţilor; 

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

c) Comisia permanentă a U.N.B.R.; 

d) preşedintele U.N.B.R. 

 

 

7.4. Test de autoevaluare a cunoştinţelor 

 

1. Formele de exercitare a profesiei de avocat cuprind: 

a. Societățile civile profesionale; 

b. Cabinetele civile profesionale; 

c. Societățile comerciale cu răspundere limitată. 

 

2. Principiile fundamentale care guvernează organizarea profesiei de avocat sunt: 

a. Principiul colegialității; 

b. Principiul independenței; 

c. Principiul gratuității justiției. 

 

7.5. Bibliografie recomandată 

 

 

BRICIU Traian Cornel, DINU Claudiu Constantin, POP Paul – Instituții judiciare, Ediția a 2-a, 

Editura C.H. Beck, București, 2016 

CĂTUNA Ligia, coord., Organizarea și exercitarea profesiei de avocat, Editura Universul 

Juridic, București, 2015 

 

 

 

CAPITOLUL 8. 

 
Organizarea profesiei de avocat (II) 
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8.1. Introducere 

 

Condițiile în care se poate realiza primirea în profesia de avocat, 

incompatibilitățiși compatibilități în exercitarea profesiei reprezintă tematica acestui 

capitol. 

Durata medie de parcurgere a acestui capitol este de aproximativ 2 ore. 

 

8.2. Conţinut 

 

PRIMIREA ÎN PROFESIA DE AVOCAT 

 

Pentru a fi membru al unui barou din România, o persoană trebuie să 

îndeplinească următoarele condiţii: 

 să aibă exerciţiul drepturilor civile şi politice; 

 să fie licenţiat al unei facultăţi de drept sau doctor în drept; 

 să nu se găsească în vreunul dintre cazurile de nedemnitate prevăzute de 

prezenta lege; 

 să fie apt, din punct de vedere medical, pentru exercitarea profesiei. Îndeplinirea 

acestei condiţii trebuie dovedită cu certificat medical de sănătate, eliberat pe 

baza constatărilor făcute de o comisie medicală constituită în condiţiile prevăzute 

în statutul profesiei. 

 Este nedemnă a fi avocat persoana care se găsește în una dintre următoarele situaţii: 

 dacă a fost condamnată definitiv, prin hotărâre judecătorească, la pedeapsa cu 

închisoare pentru săvârşirea unei infracţiuni intenţionate, de natură să aducă 

atingere prestigiului profesiei; 

 dacă a săvârşit abuzuri prin care au fost încălcate drepturi şi libertăţi 

fundamentale ale omului, stabilite prin hotărâre judecătorească; 

 dacă i s-a aplicat pedeapsa interdicţiei de a exercita profesia, pe durata stabilită 

prin hotărâre judecătorească sau disciplinară. 

   

Primirea în profesia de avocat se face numai pe bază de examen.  
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Excepție de la regula examenului fac numai persoanele care anterior au fost 

judecători ai Înaltei Curți de Casație si Justiție. 

 

La începutul exercitării profesiei avocatul efectuează, în mod obligatoriu, un 

stagiu de pregătire profesională cu durata de 2 ani, timp în care are calitatea de avocat 

stagiar. În perioada stagiului avocatul trebuie să urmeze cursurile Institutului Național 

pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților – INPPA. Prin absolvirea cursurilor 

INPPA, avocatul dobândește titlul profesional de avocat definitiv, dar nu înainte de 

trecerea celor 2 ani de stagiu. 

 

Exercitarea profesiei de avocat este incompatibilă cu: 

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

b) ocupaţiile care lezează demnitatea şi independenţa profesiei de avocat sau 

bunele moravuri; 

c) exercitarea nemijlocită de fapte materiale de comerţ. 

   

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 învăţământul 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, 

traducător autorizat, administrator sau lichidator în cadrul procedurilor de 

reorganizare şi lichidare judiciară, în condiţiile legii. 

 

 

8.3. Rezumat 

Condițiile pozitive și negative pe care trebuie să le îndeplinească o persoană pentru 

a avea acces la  profesia de avocat, respectiv pentru a deveni membru într-un barou din 

România, compatibilitățile și incompatibilitățile în exercitarea profesiei sunt reglementate în 

Legea nr.  51/1995 pentru organizarea și exercitarea a profesiei de avocat. 
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8.4. Test de autoevaluare a cunoştinţelor 

 

1. Pentru a fi membru al unui barou din România, o persoană trebuie să fie: 

a. absolvent al unei facultăți de drept; 

b. licențiat al unei facultăți de științe administrative; 

c. licențiat al unei facultăți de drept. 

 

2. La începutul exercitării profesiei avocatul efectuează, în mod obligatoriu, un stagiu de 

pregătire profesională de: 

a. șase luni; 

b. doi ani; 

c. trei ani. 

 

8.5. Bibliografie recomandată 

 

 

BRICIU Traian Cornel, DINU Claudiu Constantin, POP Paul – Instituții judiciare, Ediția a 2-a, 

Editura C.H. Beck, București, 2016 

CĂTUNA Ligia, coord., Organizarea și exercitarea profesiei de avocat, Editura Universul 

Juridic, București, 2015 
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CAPITOLUL 9. 

 
Organizarea profesiei de avocat (III) 

 

9.1. Introducere 

 

În cadrul acestui capitol sunt prezentate drepturile, îndatoririle și interdicțiile 

avocaților. 

Durata medie de parcurgere a acestui capitol este de aproximativ 2 ore. 

 

9.2. Conţinut 

 

DREPTURILE, OBLIGAȚIILE ȘI INTERDICȚIILE AVOCATULUI 

 

Avocații au următoarele drepturi: 

 

 de a asista sau reprezenta orice persoana fizică sau juridică. Acest drept de 

a asista şi de a reprezenta orice persoană fizică sau juridică poate exista doar în 

temeiul unui contract încheiat în formă scrisă, care dobândeşte dată certă prin 

înregistrarea în registrul oficial de evidență. 

 de a alege şi de a fi ales în organele de conducere ale profesiei. 

 dreptul la onorariu şi la acoperirea tuturor cheltuielilor făcute în interesul 

procesual al clientului său dreptul la onorariu şi la acoperirea tuturor 

cheltuielilor făcute în interesul procesual al clientului său. Acestui drept i se 

conferă eficacitate și prin dispoziţia legală ce prevede că este titlu executoriu 

contractul de asistență juridică, legal încheiat. Învestirea cu formulă executorie 

este de competența judecătoriei în a cărei rază teritorială se află sediul 

profesional al avocatului. Restanțele din onorarii şi alte cheltuieli efectuate de 

avocat în interesul procesual al clientului său se recuperează conform statutului 

profesiei. 

 la asigurări sociale, în propriul sistem, în condiţiile legii. Sistemul de 

asigurări sociale al avocaţilor este reglementat prin lege şi se bazează pe 
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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. 

 la asigurarea secretului profesional. În vederea asigurării secretului, este 

decretată de lege inviolabilitatea cu privire la actele şi lucrările cu caracter 

profesional aflate asupra avocatului sau în cabinetul său. Ca o consecinţă, 

percheziţionarea avocatului, a domiciliului ori a cabinetului său ori ridicarea de 

înscrisuri şi bunuri nu poate fi făcută decât de procuror, în baza unui mandat emis 

în condiţiile legii. Este interzisă ascultarea şi înregistrarea, cu orice fel de mijloace 

tehnice, convorbirilor telefonice ale avocatului, precum și interceptarea şi 

înregistrarea corespondenței sale cu caracter profesional, fiind permisă în mod 

excepţional, în condiţiile şi cu procedura speciale prevăzute de lege. Contactul 

dintre avocat şi clientul său nu poate fi stânjenit sau controlat, direct sau indirect, 

de nici un organ al statului. În cazul în care clientul se află în stare de arest sau 

detenţie, administraţia locului de arest ori detenţie are obligaţia de a lua măsurile 

necesare pentru respectarea acestor drepturi.  

 la sediu profesional și la sedii secundare. Oricare dintre formele de exercitare 

a profesiei prevăzute de lege are dreptul la sediu profesional în circumscripţia 

baroului în care sunt înscrişi şi la sedii secundare în alt barou din ţară sau din 

străinătate unde sunt luate în evidență. 

 de a fi ocrotit, conform legii, în exercitarea profesiei. În exercitarea profesiei 

avocaţii sunt ocrotiţi de lege, fără a putea fi asimilaţi funcţionarului public sau 

altui salariat. O serie de infracțiuni săvârșite împotriva avocatului, în timpul 

exercitării profesiei şi în legătură cu aceasta, reprezintă variante agravate ale 

infracțiunilor prevăzute de Codul penal. 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. 

 

Avocații au următoarele îndatoriri: 
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 Avocatul este dator să 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 urmărire penală ori la alte instituţii, conform mandatului 

încredinţat, să manifeste conştiinciozitate şi probitate profesională, să pledeze cu 

demnitate față de judecători şi de părţile din proces, să depună concluzii scrise 

sau note de şedinţă ori de câte ori natura sau dificultatea cauzei cere aceasta ori 

instanța de judecată dispune în acest sens. Nerespectarea imputabilă a acestor 

îndatoriri profesionale constituie abatere disciplinară. 

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

care le-a primit. 

 Avocatul este obligat să acorde asistență 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 păstreze secretul profesional. În acest sens se prevede 

că avocatul nu poate asista sau 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 legătură cu aspectele litigioase concrete ale pricinii. Avocatul nu 

poate fi ascultat ca martor şi nu poate furniza relaţii nici unei autorităţi sau 

persoane cu privire la cauza care i-a fost încredinţată, decât dacă are dezlegarea 

prealabilă, expresă şi scrisă, din partea tuturor clienţilor săi interesaţi în cauză. 

Calitatea de martor are întâietate față de calitatea de avocat cu privire la faptele 

şi împrejurările pe care acesta le-a cunoscut înainte de a fi devenit apărător sau 

reprezentant al vreunei părţi în cauză. Dacă a fost ascultat ca martor, avocatul nu 

mai poate desfășura nici o activitate profesională în acea cauză. Avocatul nu poate 

îndeplini funcţia de expert sau de traducător în cauza în care este angajat 

apărător. 

 

 Avocatul este obligat să participe la toate şedinţele convocate de consiliul 

baroului, la activităţile profesionale şi la şedinţele organelor de conducere din 

care face parte. Absentarea repetată şi în mod nejustificat constituie abatere 

disciplinară. 
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 Avocatul este obligat să ţină evidențele 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 

Asigurări a Avocaţilor din România şi ale filialelor. Bugetul U.N.B.R. este format 

din contribuţiile barourilor, stabilite conform legii şi statutului profesiei. 

 Este interzis avocatului ca, în mod nemijlocit sau prin persoane interpuse, să 

folosească procedee incompatibile cu demnitatea profesiei în scopul 

dobândirii clientelei. De asemenea, este interzis avocatului să folosească 

mijloace de reclamă sau de publicitate în acelaşi scop. Statutul stabileşte cazurile 

şi măsura în care avocatul poate informa publicul cu privire la exercitarea 

profesiei sale. 

 Avocatul este obligat să poarte roba în fața instanţelor judecătoreşti. 

 Purtarea robei în afara incintei instanţei judecătoreşti este interzisă, cu excepţia 

cazurilor în care avocatul este delegat de către organele profesiei să reprezinte 

baroul sau U.N.B.R. într-o ocazie care impune această ţinută. 

 În raporturile cu magistraţii, avocatul trebuie să aibă o atitudine care să 

dovedească respect, cinste şi corectitudine să aibă o atitudine care să 

dovedească respect, cinste şi corectitudine, dar tratând în acelaşi timp cauza 

cu conștiinciozitate şi fermitate, în raport de interesele clientului său. 

 Codul deontologic al avocatului român interzice acestuia să procedeze la 

inducerea în eroare a magistratului sau să furnizeze date ori acte false în 

legătură cu pricina. Aceste obligaţii sunt valabile şi în raporturile pe care 

avocaţii le au cu arbitrii, experţii sau alte persoane care participă la înfăptuirea 

actului de justiţie. 

 

În activitatea lor, avocații au următoarele interdicții: 

 

 Avocaţii - foşti judecători nu pot pune concluzii la instanţele unde au 

funcţionat, timp de 5 ani de la încetarea funcţiei deţinute. Prin instanţe, în 

înţelesul legii se înţelege: judecătoriile, tribunalele, tribunalele specializate, 

curţile de apel, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi Curtea Constituţională, inclusiv 

instanţele militare la care avocaţii au funcţionat ca judecători, indiferent de secţia 

la care au funcţionat. În cazul în care avocatul a funcţionat ca judecător la mai 
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multe instanţe interdicţia operează pentru fiecare instanţă şi se calculează 

distinct de la data încetării activităţii la instanţa respectiva. 

 Avocaţii - foști procurori sau cadre de poliţie nu pot acorda asistență 

juridică la organul de urmărire penală la care şi-au desfăşurat activitatea 

timp de 5 ani de la încetarea funcţiei respective. În cazul în care avocatul - fost 

procuror sau cadru de poliţie a funcţionat şi în calitate de judecător, interdicţia 

priveşte atât instanţele, cât şi organele de urmărire penală, pentru fiecare dintre 

acestea durata fiind calculată în mod corespunzător. 

 Aceeaşi interdicţie se aplică avocaţilor - foşti procurori cu privire la dreptul de 

a pune concluzii la instanţele corespunzătoare parchetului în care au 

funcţionat. 

 Interdicţiile vizează de asemenea și calitatea de rudă sau afin al avocatului 

până la gradul al treilea inclusiv, în acest caz fiind interzisă avocatului 

exercitarea profesiei în ceea ce priveşte instanţele, parchetele de pe lângă 

acestea, şi organele de cercetare penală la care lucrează ruda, soţul sau afinul 

avocatului. 

 Avocatul care se află în exercitarea unui mandat de deputat sau de senator nu 

poate acorda asistență juridică învinuiților sau inculpaţilor şi nici nu îi poate 

asista în instanţe în cauzele penale privind: 

a) infracţiunile de corupţie, infracţiunile asimilate infracţiunilor de corupţie, 

infracţiunile în legătură directă cu infracţiunile de corupţie, precum şi 

infracţiunile împotriva intereselor financiare ale Comunităţilor Europene, 

prevăzute în Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea 

faptelor de corupţie, cu modificările şi completările ulterioare; 

b) infracţiunile prevăzute în Legea nr. 143/2000 privind combaterea traficului şi 

consumului ilicit de droguri, cu modificările şi completările ulterioare; 

c) infracţiunile privind traficul de persoane şi infracţiunile în legătură cu traficul 

de persoane, prevăzute în Legea nr. 678/2001 privind prevenirea şi combaterea 

traficului de persoane, cu modificările şi completările ulterioare; 

d) infracţiunea de spălare a banilor, prevăzută în Legea nr. 656/2002 pentru 

prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, cu modificările ulterioare; 

e) infracţiunile contra siguranţei statului, prevăzute în art. 155-173 din Codul 

penal; 
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f) infracţiunile care împiedică înfăptuirea justiţiei, prevăzute în art. 259-272 din 

Codul penal; 

g) infracţiunile contra păcii şi omenirii, prevăzute în art. 356-361 din Codul penal. 

 

Avocatul având calităţile menţionate anterior nu poate să pledeze în cauzele 

civile sau comerciale împotriva statului, autorităţilor sau instituţiilor publice, 

companiilor naţionale ori societăţilor naţionale, în care acestea sunt părţi. De asemenea, 

nu poate să pledeze în procese intentate statului roman, în fața instanţelor 

internaţionale. 

 

Aceste interdicţii nu se aplică în cauzele în care avocatul este parte în proces sau 

acordă asistență ori reprezentare soţului ori rudelor până la gradul IV inclusiv. 

 

Încălcarea de către avocaţi a altor restricţii sau interdicţii la care sunt supuşi 

conform legilor speciale, constituie abatere disciplinară grava. 

 

Nerespectarea dispoziţiilor legale privitoare la interdicţii, în mod direct sau 

folosindu-se de forma de organizare profesională ori de raporturile de conlucrare 

profesională în scopul eludării acestora, constituie abatere disciplinară gravă. Consiliul 

baroului se poate sesiza şi din oficiu. 

 

 

9.3. Rezumat 

Avocații au următoarele drepturi: 

 de a asista sau reprezenta orice persoana fizică sau juridică; 

 de a alege şi de a fi ales în organele de conducere ale profesiei; 

 dreptul la onorariu şi la acoperirea tuturor cheltuielilor făcute în interesul procesual al 

clientului său; 

 la asigurări sociale, în propriul sistem, în condiţiile legii; 

 la asigurarea secretului profesional; 

 la sediu profesional și la sedii secundare; 

 de a fi ocrotit, conform legii, în exercitarea profesiei. 

Avocații au următoarele îndatoriri: 
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 să studieze temeinic cauzele; 

 să restituie actele ce i s-au încredinţat; 

 să acorde asistență juridică; 

 să se asigure pentru răspunderea profesională; 

 să păstreze secretul profesional; 

 să participe la toate şedinţele convocate de consiliul baroului; 

 să ţină evidențele cerute de lege şi de statut; 

 să nu folosească procedee incompatibile cu demnitatea profesiei în scopul dobândirii 

clientelei; 

 să poarte roba în fața instanţelor judecătoreşti; 

 în raporturile cu magistraţii, să aibă o atitudine care să dovedească respect, cinste şi 

corectitudine să aibă o atitudine care să dovedească respect, cinste şi corectitudine; 

 să nu procedeze la inducerea în eroare a magistratului sau să furnizeze date ori acte false în 

legătură cu pricina. 

 

În activitatea lor, avocații au următoarele interdicții: 

 avocaţii - foşti judecători nu pot pune concluzii la instanţele unde au funcţionat, timp de 5 

ani de la încetarea funcţiei deţinute; 

 avocaţii - foști procurori sau cadre de poliţie nu pot acorda asistență juridică la organul de 

urmărire penală la care şi-au desfăşurat activitatea timp de 5 ani de la încetarea funcţiei 

respective; 

 avocaţii - foști procurori nu pot pune concluzii la instanţele corespunzătoare parchetului în 

care au funcţionat; 

 interdicţiile vizează de asemenea și calitatea de rudă sau afin al avocatului până la gradul al 

treilea inclusiv; 

 avocatul care se află în exercitarea unui mandat de deputat sau de senator nu poate acorda 

asistență juridică învinuiților sau inculpaţilor şi nici nu îi poate asista în instanţe în anumite 

cauze penale în mod expres determinate prin lege. 

 

 

9.4. Test de autoevaluare a cunoştinţelor 

 

1. Nu pot fi drepturi ale avocaților: 

a. Dreptul avocatului la asigurarea secretului profesional; 

b. Dreptul avocatului de a fi inamovibil; 
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c. Dreptul avocatului la onorariu. 

 

2. Pentru eroarea judiciară în materie penală răspunde patrimonial: 
a. Statul; 
b. Magistratul; 
c. Avocatul. 

 

 

9.5. Bibliografie recomandată 

 

 

BRICIU Traian Cornel, DINU Claudiu Constantin, POP Paul – Instituții judiciare, Ediția a 2-a, 

Editura C.H. Beck, București, 2016 

CĂTUNA Ligia, coord., Organizarea și exercitarea profesiei de avocat, Editura Universul 

Juridic, București, 2015 

 

9.6. Teme de control 

Realizați un referat de maximum 5 pagini în care să tratați una dintre formele de 

exercitare a profesiei de avocat. 
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CAPITOLUL 10. 

 
ORGANIZAREA PROFESIEI DE CONSILIER JURIDIC 

 

10.1. Introducere 

 

În cadrul acestui capitol sunt prezentate organele de conducere ale profesiei, 

drepturile și obligațiile consilierului juridic, dar și răspunderea acestuia așa cum sunt 

prevăzute în Legea nr. 514/2003 privind organizarea și exercitarea profesiei de 

consilier juridic. 

Durata medie de parcurgere a acestui capitol este de aproximativ 2 ore. 

 

10.2. Conţinut 

 

 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. 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, 

apără 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 străină; în condiţiile legii şi ale regulamentelor specifice unităţii, avizează şi 

contrasemnează actele cu caracter juridic. 

 

Poate fi consilier juridic acela care îndeplineşte următoarele condiţii:  

 este cetăţean român şi are domiciliul în România;  

 are exerciţiul drepturilor civile şi politice;  

 este licenţiat al unei facultăţi de drept;  

 este apt din punct de vedere medical pentru exercitarea profesiei; această condiţie 

se dovedeşte cu certificat medical eliberat în condiţiile legii;  

 nu se află în vreunul dintre cazurile de nedemnitate prevăzute de prezenta lege.  
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Este nedemn de a fi consilier juridic:  

 cel care a fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni de natură a 

aduce atingere profesiei de consilier juridic;  

 cel care, în exercitarea profesiei de consilier juridic, a săvârşit abuzuri prin care au 

fost încălcate drepturi şi libertăţi fundamentale ale omului, stabilite prin hotărâre 

judecătorească irevocabilă;  

 cel care este declarat nedemn pentru alte cauze de lege.  

 

Exercitarea profesiei de consilier juridic este incompatibilă cu:  

 calitatea de avocat;  

  activităţile care lezează demnitatea şi independenţa profesiei de consilier juridic 

sau bunele moravuri;  

 orice altă profesie autorizată sau salarizată în ţară sau în străinătate;  

  funcţia şi activitatea de administrator sau lichidator în cadrul procedurilor de 

reorganizare şi lichidare judiciară;  

  activitatea publicistică salarizată;  

 alte incompatibilităţi prevăzute de lege sau rezultate din conflict de interese, în 

condiţiile legii.  

 

Exercitarea profesiei de consilier juridic este compatibilă cu:  

 activitatea didactică universitară şi de cercetare juridică, activitatea literară, 

culturală şi publicistică nesalarizată;  

 funcţia de arbitru, mediator sau expert, în condiţiile legii şi cu respectarea 

prevederilor legale privind conflictul de interese;  

 participarea la comisii de studii, de întocmire a proiectelor de reglementări juridice.  

 

Consilierul juridic poate să fie : 

 numit în funcţie, situație în care va avea statutul funcţionarului, potrivit funcţiei şi 

categoriei acesteia 

  sau angajat în muncă, când va avea statut de salariat. 
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La debutul exercitării profesiei, consilierul juridic efectuează obligatoriu un 

stagiu de pregătire profesională cu durata de 2 ani, perioadă în care are calitatea de 

consilier juridic stagiar. Condiţiile efectuării stagiului, asigurarea consilierului juridic 

îndrumător, definitivarea şi celelalte condiţii din perioada stagiului sunt cele prevăzute 

în legea pentru exercitarea profesiei de avocat şi statutul profesional al acesteia, care se 

aplică în mod corespunzător.  

De asemenea, în ceea ce priveşte definitivarea în funcţia de consilier juridic, pe 

baza vechimii în celelalte profesii juridice, se aplică în mod corespunzător prevederile 

Legii nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat.  

 

Drepturile şi obligaţiile consilierului juridic stagiar sunt cele prevăzute în actul 

de numire sau în contractul de muncă, inclusiv toate celelalte drepturi ale funcţiei, pe 

perioada stagiului.  

      

Consilierul juridic stagiar poate pune concluzii la judecătorie şi la tribunale ca 

instanţă de fond, la organele de urmărire penală, precum şi la celelalte organe 

administrative cu atribuţii jurisdicţionale.  

      

Consilierul juridic definitiv poate pune concluzii la instanţele judecătoreşti de 

toate gradele, la organele de urmărire penală, precum şi la toate autorităţile şi organele 

administrative cu atribuţii jurisdicţionale.  

 

Consilierii juridici pot constitui asociaţii profesionale în scopul apărării şi 

promovării intereselor profesionale, în condiţiile legii privind asocierea şi constituirea 

persoanelor juridice. 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.  

 

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 

lnk:LEG%20PRL%2051%201995%200
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persoanei juridice în slujba căreia se află consilierul juridic. Autoritatea disciplinară 

poate fi sesizată de persoana vătămată 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. 

 

10.3. Rezumat 

Poate fi consilier juridic acela care îndeplineşte următoarele condiţii:  

 este cetăţean român şi are domiciliul în România;  

 are exerciţiul drepturilor civile şi politice;  

 este licenţiat al unei facultăţi de drept;  

 este apt din punct de vedere medical pentru exercitarea profesiei; această condiţie 

se dovedeşte cu certificat medical eliberat în condiţiile legii;  

 nu se află în vreunul dintre cazurile de nedemnitate prevăzute de prezenta lege.  

 

 

10.4. Test de autoevaluare a cunoştinţelor 

 

1. Pentru a deveni consilier juridic, o persoană trebuie să fie: 

a. absolvent al unei facultăți de drept; 

b. cetățean român cu domiciliul în România sau în străinătate; 

c. licențiat al unei facultăți dedrept. 

 

2. Consilierul juridic stagiar poate pune concluzii: 

a. la judecătorie şi la tribunale ca instanţă de fond; 

b. numai la judecătorie; 

c.  la judecătorie ca instanţă de fond şi la tribunale ca instanţă de apel. 

 

 

10.5. Bibliografie recomandată 
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BRICIU Traian Cornel, DINU Claudiu Constantin, POP Paul – Instituții judiciare, Ediția a 2-a, 

Editura C.H. Beck, București, 2016 
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CAPITOLUL 11. 

 
ORGANIZAREA ACTIVITĂȚII NOTARIALE (I) 

 

11.1. Introducere 

 

În cadrul acestui capitol este prezentată organizarea activității de notar public, conform 

prevederilor Legii nr. 36/1995, a notarilor publici și a activității notariale. 

Durata medie de parcurgere a acestui capitol este de aproximativ 2 ore. 

 

11.2. Conţinut 

 

ORGANIZAREA ACTIVITĂȚII DE NOTAR PUBLIC 

 

Notar public poate fi cel care îndeplineşte următoarele condiţii:  

 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;  

 are capacitate deplină de exerciţiu;  

 este licenţiat în drept;  

 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;  

 se bucură de o bună reputaţie, constatată în condiţiile stabilite prin statut;  

 cunoaşte limba română;  

 este apt din punct de vedere medical şi psihologic pentru exercitarea funcţiei;  

 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.  

Activitatea notarilor publici se desfăşoară în cadrul unui birou în care pot 

funcţiona unul sau mai mulţi notari publici asociaţi, cu personalul auxiliar 

corespunzător. Notarul public sau notarii publici asociaţi, titulari ai unui birou, pot 

angaja notari stagiari, traducători, alt personal de specialitate, precum şi personal 
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administrativ şi de serviciu necesar activităţii notariale. Evidenţa birourilor de notari 

publici şi lucrările privind numirea şi încetarea funcţiei notarilor publici se întocmesc 

de personalul de specialitate notarială din Ministerul Justiţiei. 

 

În circumscripţia unei judecătorii pot funcţiona unul sau mai multe birouri de 

notari publici. Numărul notarilor publici şi al birourilor în care aceştia îşi desfăşoară 

activitatea se stabileşte de ministrul justiţiei, la propunerea Consiliului Uniunii 

Naţionale a Notarilor Publici. În cazul în care în circumscripţia unei judecătorii 

funcţionează mai multe birouri de notari publici, competenţa teritorială a fiecăruia se 

întinde pe tot cuprinsul acelei circumscripţii. 

 

În circumscripţia fiecărei Curţi de apel funcţionează câte o Cameră a Notarilor 

Publici, cu personalitate juridică. Din Cameră fac parte toţi notarii publici care 

funcţionează în circumscripţia Curţii de apel. 

Camera Notarilor Publici este condusă de un colegiu director format dintr-un 

preşedinte, un vicepreşedinte şi 3–5 membri. Colegiul director este ales de adunarea 

generală a membrilor Camerei, pentru o perioadă de 3 ani, dintre notarii publici.  

 

Toți notarii publici se constituie in Uniunea Națională a Notarilor Publici din 

România. 

Consiliul Uniunii Naţionale a Notarilor Publici este constituit din câte un 

reprezentant al fiecărei Camere a Notarilor Publici, din care se aleg preşedintele şi doi 

vicepreşedinţi, în condiţiile stabilite prin statutul uniunii. 

Consiliul uniunii are următoarele atribuţii: 

 propune ministrului justiţiei numirea, suspendarea, revocarea ori încetarea 

calităţii de notar public; 

 propune ministrului justiţiei numărul necesar al birourilor de notari publici şi 

condiţiile de desfăşurare a examenelor de notari publici; 

 stabileşte, cu aprobarea ministrului justiţiei, onorariile minimale pentru 

serviciile prestate de notarii publici; 

 aprobă cotele de contribuţie ale birourilor notarilor publici la Cameră, precum şi 

cele ale Camerelor la Uniunea Naţională a Notarilor Publici, potrivit statutului 

acesteia; 
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 reprezintă Uniunea Naţională a Notarilor Publici în raporturile cu terţii, pe plan 

intern şi internaţional; 

 îndeplineşte alte atribuţii prevăzute de lege sau de regulament. 

  

11.3. Rezumat 

Activitatea notarilor publici se desfăşoară în cadrul unui birou în care pot funcţiona 

unul sau mai mulţi notari publici asociaţi, cu personalul auxiliar corespunzător. 

În circumscripţia unei judecătorii pot funcţiona unul sau mai multe birouri de 

notari publici. 

În circumscripţia fiecărei Curţi de apel funcţionează câte o Cameră a Notarilor 

Publici, cu personalitate juridică. 

Toți notarii publici se constituie in Uniunea Națională a Notarilor Publici din 

România. 

 

 

11.4. Test de autoevaluare a cunoştinţelor 

 

1. Efectuarea și legalizarea traducerilor este de competența: 

a. Avocatului; 

b. Notarului public; 

c. Magistratului. 

 

2. Activitatea notarilor publici se desfăşoară în cadrul unui birou în care pot funcţiona: 

a. în mod obligatoriu, un singur notar public, cu personalul auxiliar corespunzător  

b. în mod obligatoriu, mai mulţi notari publici asociaţi, cu personalul auxiliar 

corespunzător; 

c. unul sau mai mulţi notari publici asociaţi, cu personalul auxiliar corespunzător. 

 

11.5. Bibliografie recomandată 
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CAPITOLUL 12. 

 
ORGANIZAREA ACTIVITĂȚII NOTARIALE (II) 

 

12.1. Introducere 

 

În cadrul acestui capitol sunt prezentate atribuțiile și incompatibilitățile notarilor 

publici, conform prevederilor Legii nr. 36/1995, a notarilor publici și a activității notariale. 

Durata medie de parcurgere a acestui capitol este de aproximativ 2 ore. 

 

12.2. Conţinut 

 

Atribuțiile notarilor publici. 

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 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 îndeplineşte următoarele acte notariale: 

 redactarea înscrisurilor cu conţinut juridic, la solicitarea părţilor; 

 autentificarea înscrisurilor redactate de notarul public, de parte personal sau de 

avocat; 

 procedura succesorală notarială; 

 certificarea unor fapte, în cazurile prevăzute de lege; 

 legalizarea semnăturilor de pe înscrisuri, a specimenelor de semnătură, precum 

şi a sigiliilor; 

 darea de dată certă înscrisurilor prezentate de părţi; 

 primirea în depozit a înscrisurilor şi documentelor prezentate de părţi; 

 actele de protest al cambiilor, al biletelor la ordin şi al cecurilor; 

 legalizarea copiilor de pe înscrisuri; 
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 efectuarea şi legalizarea traducerilor; 

 eliberarea de duplicate de pe actele notariale pe care le-a întocmit; 

 orice alte operaţiuni prevăzute de lege. 

 

Notarul public are competenţă generală, cu excepţiile prevăzute în situaţiile 

următoare: 

 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; 

 în cazul moştenirilor succesive, moştenitorii pot alege competenţa oricăruia 

dintre birourile notariale din circumscripţia teritorială a judecătoriei în care şi-

a avut ultimul domiciliu acela dintre autori care a decedat cel din urmă; 

 actele de protest al cambiilor, biletelor la ordin şi cecurilor se fac de notarul 

public din circumscripţia teritorială a judecătoriei în care urmează a se face 

plata; 

 eliberarea duplicatelor şi reconstituirea actelor notariale se fac de notarul 

public în al cărui birou se află originalul acestora. 

 

Conflictele de competenţă între birourile notarilor publici situate în aceeaşi 

circumscripţie a unei judecătorii se soluţionează de acea judecătorie, la sesizarea părţii 

interesate. Când conflictul intervine între birouri notariale situate în circumscripţii 

diferite, competenţa aparţine judecătoriei în a cărei circumscripţie se află biroul de notar 

public cel din urmă sesizat. 

 

Exercitarea profesiei de notar public este incompatibilă cu: 

 desfăşurarea unei activităţi salarizate sau de executor judecătoresc, avocat ori 

consilier juridic, cu excepţia: 

 activităţii didactice universitare; 

 activităţii literare şi publicistice; 

 calităţii de deputat sau senator ori a celei de consilier în consiliile judeţene 

sau locale, pe durata mandatului; 

 calităţii de membru în organele de conducere sau în alte organisme ale 

Uniunii Naţionale a Notarilor Publici, Camerelor Notarilor Publici ori în alte 
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organizaţii interne şi internaţionale la care Uniunea Naţională a Notarilor 

Publici şi Camerele Notarilor Publici sunt afiliate sau cu care colaborează. 

 desfăşurarea unor activităţi comerciale, direct sau prin persoane interpuse; 

 calitatea de asociat într-o societate în nume colectiv, de asociat comanditat 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 civile. 

 

12.3. Rezumat 

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. 

 

12.4. Test de autoevaluare a cunoştinţelor 

 

1. Notarul public poate îndeplini următoarele acte notariale: 

a. legalizarea semnăturilor de pe înscrisuri, a specimenelor de semnătură, precum şi a 

sigiliilor;  

b. autentificarea semnăturilor de pe înscrisuri, a specimenelor de semnătură, precum 

şi a sigiliilor;  

c. reconstituirea semnăturilor de pe înscrisuri, a specimenelor de semnătură, precum 

şi a sigiliilor. 

 

2. Exercitarea profesiei de notarul public este incompatibilă cu: 

a. activitatea didactică universitară;  

b. activitatea literară și publicistică 

c. activitatea salarizată într-o firmă comercială. 

 

12.5. Bibliografie recomandată 
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CAPITOLUL 13. 

 
ORGANIZAREA executorilor judecătorești 

 

 

13.1. Introducere 

 

În cadrul acestui capitol este prezentată organizarea birourilor executorilor 

judecătorești și a desfășurării activității acestora, reglementate prin Legea nr. 188/2000 

privind executorii judecătorești, cu modificările și completările ulterioare. 

Durata medie de parcurgere a acestui capitol este de aproximativ 2 ore. 

 

13.2. Conţinut 

 

FORMA DE EXERCITARE A ACTIVITĂŢII EXECUTORILOR JUDECĂTOREŞTI ȘI 

ORGANIZAREA 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 civile 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 personal de specialitate, precum şi personal auxiliar corespunzător, necesar 

pentru desfăşurarea activităţii biroului. 

 

Numărul executorilor judecătoreşti se stabileşte şi se actualizează anual de 

ministrul justiţiei, cu consultarea Consiliului Uniunii Naţionale a Executorilor 

Judecătoreşti, în funcţie de cerinţele locale determinate de întinderea teritoriului, de 

volumul de activitate şi de numărul locuitorilor, în aşa fel încât la 15.000 de locuitori să 

revină cel puţin un executor judecătoresc. Numărul executorilor judecătoreşti din 

circumscripţia unei instanţe nu va fi mai mic de 3. În circumscripţia unei judecătorii pot 
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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 judecătoria. 

Executorul judecătoresc este numit de ministrul justiţiei, în circumscripţia unei 

judecătorii. Primirea în profesie se face pe bază de concurs sau examen. Concursul sau 

examenul de admitere în profesia de executor judecătoresc se organizează anual sau ori 

de câte ori este necesar, de Uniunea Naţională a Executorilor Judecătoreşti, sub 

coordonarea şi controlul Ministerului Justiţiei. 

Legea impune anumite incompatibilități pentru asigurarea imparțialității si 

demnității funcției de executor judecătoresc. Exercitarea funcţiei de executor 

judecătoresc este incompatibilă cu: 

a) activitatea salarizată în cadrul altor profesii, exceptând 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; 

d) calitatea de asociat într-o societate în nume colectiv, asociat comanditat 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 civile. 

 

În circumscripţia fiecărei curţi de apel funcţionează câte o Cameră a 

executorilor judecătoreşti. 

Camera executorilor judecătoreşti este condusă de un colegiu director format 

dintr-un preşedinte, un vicepreşedinte şi 3–7 membri. Colegiul director este ales, 

potrivit statutului, de adunarea generală a executorilor judecătoreşti, pentru o perioadă 

de 3 ani, dintre membrii acelei Camere a executorilor judecătoreşti. Preşedintele 

colegiului director reprezintă Camera executorilor judecătoreşti în raporturile acesteia 

cu terţii. 

Colegiul director al Camerei executorilor judecătoreşti are următoarele 

atribuţii principale: 
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a) rezolvă plângerile părţilor împotriva executorilor judecătoreşti şi executorilor 

judecătoreşti stagiari, luând măsurile corespunzătoare, pe care le aduce la 

cunoştinţă Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti; 

b) deleagă, în cazuri excepţionale, pentru o perioadă determinată de cel mult 6 

luni, un executor judecătoresc, pentru a asigura funcţionarea unui alt birou de 

executor judecătoresc, cu încunoştinţarea preşedintelui Uniunii Naţionale a 

Executorilor Judecătoreşti şi a preşedintelui curţii de apel în a cărei 

circumscripţie urmează să îşi exercite atribuţiile; delegarea nu poate fi repetată 

decât după un an, în afara cazului în care executorul judecătoresc delegat îşi dă 

acordul; 

c) informează Uniunea Naţională a Executorilor Judecătoreşti în legătură cu 

activitatea birourilor executorilor judecătoreşti şi asupra necesarului de 

executori judecătoreşti şi executori judecătoreşti stagiari; 

d) întocmeşte documentarea juridică şi asigură consultarea şi informarea 

curentă a executorilor judecătoreşti; 

e) ţine evidenţa veniturilor şi cheltuielilor Camerei executorilor judecătoreşti şi 

a contribuţiei membrilor săi; 

f) procură datele şi lucrările necesare pentru Buletinul executorilor judecătoreşti 

şi asigură difuzarea acestuia; 

g) îndeplineşte alte atribuţii prevăzute de prezenta lege, de regulamentul de 

aplicare a acesteia şi de Statutul Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti. 

Uniunea Naţională a Executorilor Judecătoreşti este o organizaţie 

profesională cu personalitate juridică, formată din toţi executorii judecătoreşti. 

Organele de conducere ale Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti sunt: 

congresul, consiliul şi preşedintele. Congresul Uniunii Naţionale a Executorilor 

Judecătoreşti este constituit din delegaţi ai fiecărei Camere a executorilor judecătoreşti, 

potrivit normei de reprezentare stabilite prin statut, preşedinţii Camerelor executorilor 

judecătoreşti şi ceilalţi membri ai Consiliului Uniunii Naţionale a Executorilor 

Judecătoreşti. 

 

Atribuțiile executorilor judecătorești. 

Atribuțiile executorilor judecătorești sunt fixate prin  lege. Executorul 

judecătoresc are următoarele atribuţii: 
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 punerea în executare a dispoziţiilor cu caracter civil din titlurile executorii. Este 

competent executorul judecătoresc din circumscripţia curţii de apel în a cărei 

rază teritorială urmează să se facă executarea. În cazul urmăririi silite a bunurilor 

este competent executorul judecătoresc din circumscripţia curţii de apel în a 

cărei rază teritorială sunt situate sau se află acestea. Dacă bunurile urmăribile se 

află în circumscripţiile mai multor curţi de apel, competenţa aparţine oricăruia 

dintre executorii judecătoreşti care funcţionează pe lângă una dintre acestea; 

 notificarea actelor judiciare şi extrajudiciare; 

 comunicarea actelor de procedură; 

 recuperarea pe cale amiabilă a oricărei creanţe; 

 aplicarea măsurilor asigurătorii dispuse de instanţa judecătorească. Este 

competent executorul judecătoresc din circumscripţia curţii de apel unde sunt 

situate sau se află bunurile în privinţa cărora s-a dispus aplicarea acestei măsuri  

 constatarea unor stări de fapt în condiţiile prevăzute de Codul de procedură 

civilă. Este competent executorul judecătoresc din circumscripţia curţii de apel 

în a cărei rază teritorială se va face constatarea;  

 întocmirea proceselor-verbale de constatare, în cazul ofertei reale urmate de 

consemnarea sumei de către debitor, potrivit dispoziţiilor Codului de procedură 

civilă; 

 întocmirea, potrivit legii, a protestului de neplată a cambiilor, biletelor la ordin şi 

a cecurilor, după caz; 

 orice alte acte sau operaţiuni date de lege în competenţa lui. 

Deși reprezintă o profesie liberală, executorii judecătoreşti nu pot refuza 

îndeplinirea unui act dat în competenţa lor decât în cazurile şi în condiţiile prevăzute de 

lege, deoarece activitatea ce o îndeplinesc este afectată de utilitate publică. 

Executorii judecătoreşti îşi îndeplinesc atribuţiile în circumscripţia curţii de apel 

în raza căreia se află judecătoria pe lângă care funcţionează, dacă prin lege nu se dispune 

altfel. 

Conflictele de competenţă între birourile executorilor judecătoreşti situate în 

aceeaşi circumscripţie a unei judecătorii se soluţionează de acea judecătorie, la sesizarea 

părţii interesate. Când conflictul intervine între birouri de executori judecătoreşti 

situate în circumscripţii diferite, competenţa aparţine judecătoriei în a cărei 

circumscripţie se află biroul executorului judecătoresc cel dintâi sesizat. Conflictele de 

http://www.legalis.ro/legalis/document-view.seam?type=html&documentId=mnxwix3emvpxa4tpmnswi5lsmfpwg2lwnfwgc&conversationId=3219
http://www.legalis.ro/legalis/document-view.seam?type=html&documentId=mnxwix3emvpxa4tpmnswi5lsmfpwg2lwnfwgc&conversationId=3219


ORGANIZAREA ȘI ETICA PROFESIILOR JURIDICE 
________________________________________________________________________________ 

   

 

 

competenţă se soluţionează de urgenţă şi cu precădere. Instanţa se pronunţă în toate 

cazurile, motivat, prin încheiere irevocabilă. 

 

13.3. Rezumat 

Activitatea executorilor judecătoreşti se desfăşoară în cadrul unui birou în care pot 

funcţiona unul sau mai mulţi executori judecătoreşti asociaţi, cu personalul auxiliar 

corespunzător. 

 

 

13.4. Test de autoevaluare a cunoştinţelor 

 

1. Atribuțiile executorilor judecătorești privesc: 

a. Punerea în executare a dispozițiilor cu caracter civil din titlurile executorii; 

b. Redactarea înscrisurilor cu conținut juridic la solicitarea părților; 

c. Certificarea unor fapte în cazurile prevăzute de lege. 

 

2. Numărul executorilor judecătoreşti din circumscripţia unei instanţe: 

a. nu va fi mai mic de 3; 

b. nu va fi mai mare de 3; 

c. va fi în mod obligatoriu doar de 3. 

 

 

13.5. Bibliografie recomandată 
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