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GHIDUL  PETIŢIONARULUI 

 

I. ACTE NORMATIVE DE REFERINŢĂ 

 

►Constituţia României - art. 51 – dreptul de petiţionare 

 

►Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată – 

art.   97 

 

►Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată – art.   46 alin. 2 

 

►Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată – 

art.   40 lit. f), art. 45 alin. 4 şi 5 

 

►Ordonanţa Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de 

soluţionare a petiţiilor, aprobată cu modificări de Legea nr. 233/2002 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2 

 

II. CINE SE POATE ADRESA CONSILIULUI SUPERIOR AL MAGISTRATURII 

 

Orice cetăţean sau organizaţie legal constituită poate sesiza Consiliul 

Superior al Magistraturii, direct sau prin conducătorii instanţelor ori ai 

parchetelor, în legătură cu activitatea sau conduita necorespunzătoare a 

judecătorilor sau procurorilor, încălcarea obligaţiilor profesionale în raporturile  

cu justiţiabilii ori săvârşirea de către aceştia a unor abateri disciplinare. 

 

III. CUM SE POATE ADRESA O PETIŢIE CONSILIULUI SUPERIOR AL 

MAGISTRATURII 

 

►Petiţia se formulează în scris şi se poate transmite: 

- prin poştă, la adresa: Bucureşti, Calea Plevnei nr. 141 B, sector 6; 

- prin poşta electronică, la adresa de e-mail: relatiicupublicul@csm1909.ro; 

- se depune direct la Registratura generală a instituţiei, din Bucureşti, Calea 

Plevnei nr. 141 B, sector 6. 

►La solicitarea petiţionarului, se poate acorda o audienţă în cadrul 

programului săptămânal de audienţe: 

- joi, între orele 10,00 – 12,00, audienţe acordate de către Secretarul 

general al Consiliului Superior al Magistraturii sau de consilierii juridici; 

- vineri, între orele 10,00 – 12,00, audienţe acordate de către Secretarul  

general adjunct al Consiliului Superior al Magistraturii sau de consilierii 

juridici. 

Înscrierile în audienţă se fac direct la sediul Consiliului, din Bucureşti, Calea 

Plevnei nr. 141 B, sector 6 sau prin solicitare scrisă, transmisă prin poştă, fax  

sau poştă electronică. 
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IV. CE TREBUIE SĂ CUPRINDĂ PETIŢIA 

 

 Datele de identificare ale petiţionarului, descrierea faptelor reclamate, 

data şi semnătura petiţionarului, conform modelului anexat. 

 

 

Atenţie !  

 Potrivit legii, petiţiile anonime sau cele în care nu sunt trecute 

datele de identificare ale petiţionarului nu se iau în considerare şi se 

clasează.  

 

 

V. CE POATE EXAMINA CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII. CE 

ACTE SAU FAPTE POT FORMA OBIECTUL PETIŢIEI 

 

 CSM poate examina activitatea sau conduita necorespunzătoare a 

judecătorilor sau procurorilor, încălcarea obligaţiilor profesionale în raporturile cu 

justiţiabilii ori săvârşirea de către aceştia a unor abateri disciplinare. 

 

    Judecătorii şi procurorii răspund disciplinar pentru abaterile de la 

îndatoririle de serviciu, precum şi pentru faptele care afectează prestigiul 

justiţiei.  

   Constituie abateri disciplinare, printre altele:  

• intervenţiile pentru soluţionarea unor cereri, pretinderea sau acceptarea 

rezolvării intereselor personale sau ale membrilor familiei ori ale altor 

persoane, altfel decât în limita cadrului legal reglementat pentru toţi 

cetăţenii, precum şi imixtiunea în activitatea altui judecător sau procuror;  
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• nerespectarea în mod repetat şi din motive imputabile a dispoziţiilor legale 

privitoare la soluţionarea cu celeritate a cauzelor;  

• refuzul nejustificat de a primi la dosar cererile, concluziile, memoriile sau 

actele depuse de părţile din proces;  

• exercitarea funcţiei cu rea-credinţă sau gravă neglijenţă dacă fapta nu 

constituie infracţiune;  

• efectuarea cu întârziere a lucrărilor, din motive imputabile;  

• atitudinea nedemnă în timpul exercitării atribuţiilor de serviciu faţă de 

colegi, avocaţi, experţi, martori sau justiţiabili.  

 

VI. CE NU POATE EXAMINA CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII 

 

►Consiliul Superior al Magistraturii nu poate interveni în dosarele aflate pe 

rolul instanţelor sau parchetelor. 

►Nu pot fi puse în discuţie soluţiile pronunţate prin hotărârile judecătoreşti, 

care sunt supuse căilor legale de atac. 

►Consiliul Superior al Magistraturii nu poate încălca  principiile 

independenţei judecătorilor şi autoritatea de lucru judecat. 

►Consiliul Superior al Magistraturii nu poate desfiinţa o hotărâre 

judecătorească, nu poate exercita, în numele vreuneia din părţi, o cale de 

atac şi nu poate dispune rejudecarea sau repunerea pe rol a dosarelor. 

►Consiliul Superior al Magistraturii nu poate efectua acte de cercetare sau 

de urmărire penală. 

►Consiliul Superior al Magistraturii nu poate acorda asistenţă juridică. 

   


