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SIMBOLURILE AUTORITÃŢII JUDECÃTOREŞTI 

Roba 
 

Roba este o hainã cu croialã 
largã, guler gen tunicã, şi 
mâneci largi. 

Ştiaţi cã: 
Robele negre au fost 

adoptate de judecãtorii 
englezi la sfârşitul anilor 
1600, în semn de doliu (la 
moartea regelui Charles al 
II-lea în 1685 sau la 
moartea reginei Maria în 
1694). 

Încã din Evul Mediu, judecãtorii au purtat robe, de 
obicei verzi. 

De prin secolul al XV-lea, robele stacojii sau roşu aprins 
au devenit foarte populare. În 1635, culoarea robelor a fost 
reglementatã de un decret al judecãtorilor unei curţi din 
Westminster, Anglia. Robele stacojii au mai fost purtate 
numai la sãrbãtori. În toate celelalte ocazii, s-au purtat robe 
negre sau violet. 

În actualul sistem judiciar din România, judecãtorii 
poartã robe negre, la gât cu bavete din mãtase, de culoare 
albã - la judecãtorii, roşu-ciclamen - la tribunale, mov - la 
curţile de apel. 

Grefierii de la toate instanţele poartã robe de culoare 
gri-petrol cu baveta albã. 

La Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, în şedinţele de 
judecatã ale Completului de 9 judecãtori şi ale secţiilor, 
judecãtorii poartã robã de culoare neagrã, iar în şedinţele 
Secţiilor Unite, robã de culoare mov. 
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Balanţa 

Zeiţa Themis-simbolul antic aljustiţiei 
 

Ştiaţi cã: 

Insigna purtatã de 
judecãtorii români preia din 
aceste simboluri balanţa ã i 
spada, la care se adaugă 
cununa aurie de lauri şi 
Constituţia pe care sînt înscrise 
cuvintele "JUS" şi "LEX" 

În iconografia anticã, simbolul justiţiei a fost 
reprezentat de zeiţa Themis - o femeie severã, legatã la ochi, 
purtând într-o mânã o balanţã, iar în cealaltã o sabie. 

Semnificaţia acestor simboluri este: eşarfa care acoperã 
ochii zeiţei şi balanţa sugereazã funcţia esenţialã a 
judecãtorului, aceea de a spune dreptul - jurisdicţio - în 
condiţii de independenţã şi imparţialitate. În examinarea 
cauzelor judecãtorul trebuie sã cântãreascã drepturile şi 
interesele fiecãrei pãrţi, fãrã sã ţinã seama de consideraţiuni 
strãine procesului, oricare ar fi ele. Sabia semnificã 
executarea silitã. 

Ciocãnelul 
 

În sãlile de judecatã 
din România, acest 
simbol nu a fost pãstrat-a 
rãmas doar o legendã. 

Îşi gãseşte originile în secolul al X-lea al mitologiei 
scandinave, cu conexiuni pânã înaintea secolelor al VI-lea şi 
al VII- lea. Sãpãturile arheologice au demonstrat existenţa 
unor mici amulete din metal, reprezentând ciocanul magic al 
zeului Thor - patronul justiţiei, conducãtorul oamenilor 
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şi al lumii, zeu al naturii, dar şi al fulgerelor şi al rãzboiului, 
el deţine nişte obiecte magice: o centurã, care îi conferã 
puterea divinã cât timp o poartã, nişte mãnuşi de fier 
indispensabile pentru a ţine şi a folosi un ciocan magic numit 
Mjollnir ("mãcinãtorul"). 

Acest ciocan revine în mâinile sale dupã fiecare aruncare 
şi simbolizeazã fulgerele. Se spune cã acest ciocan nu şi-a 
greşit ţinta niciodatã. 

CE ESTE ŞI DE UNDE VINE DREPTUL? 
Dreptul reprezintã un ansamblu de reguli de comportare 

în relaţiile sociale. 
Orice instanţã îşi bazeazã hotãrârile pe patru izvoare de 

drept: 

1.Legile 
Legile sunt adoptate de Parlament (legile organice sau 

legile ordinare). Deoarece în România trãim într-o democraţie 
parlamentarã, Parlamentul ales prin vot (Camera Deputaţilor 
şi Senatul) trebuie întotdeauna sã 
adopte legile. 

Pentru organizarea executãrii legilor, Guvernul adoptã 
hotãrâri, iar în temeiul legii speciale de abilitare, emite 
ordonanţe sau ordonanţe de urgenţã. Acestea sunt, ulterior, 
aprobate sau respinse de Parlament. 

În anumite domenii, au putere de legiferare consiliile 
judeţene (pentru întreg judeţul) sau consiliile locale (pentru 
respectivul oraş sau comunã). Aceste organisme adoptã 
hotãrâri, obligatorii pentru toţi locuitorii unitãţii 
administrativ-teritoriale(de ex., privitor la taxele locale) sau 
pentru categoria cãrora li se adreseazã (de ex., privitor la 
dreptul de concesiune a unui teren aflat în domeniul privat al 
oraşului). 

2. Jurisprudenţa 
Toate hotãrârile luate de toate instanţele din ţarã 

formeazã jurisprudenţa. 
Când trebuie sã ia o hotãrâre asupra unei cauze cu care a 

fost investit, judecãtorul poate consulta jurisprudenţa, 
pentru a vedea ce au hotãrât colegii lui, în cauze similare. 
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Judecãtorul poate folosi aceste hotãrâri ca linii directoare, 
dar poate şi sã se îndepãrteze de ele şi sã pronunţe o hotãrâre 
total diferitã. Astfel se creeazã o nouã jurisprudenţã şi, 
astfel, se poate ajunge chiar la reactualizarea legilor. 

3. Cutuma (obiceiul) 
Diferite pãrţi ale ţãrii au, adesea, propriile lor obiceiuri, 

sau anumite profesii sau ocupaţii au diferite uzanţe. Uzanţele 
convenţionale din domeniul bancar, de exemplu, diferã de la 
instituţie la instituţie. Instanţa va ţine seama de aceste uzanţe 
în hotãrârea sa. 

4.Tratatele internaţionale 
Tratatele internaţionale sunt înţelegeri între douã sau mai 

multe state. 
Când statele semneazã şi ratificã un tratat, sunt obligate sã 

îşi modifice legislaţia internã, astfel încât sã fie conformã cu 
tratatul semnat. 

Deci, legislaţia naţionalã nu poate fi în conflict cu 
tratatele internaţionale. Dacã o instanţã descoperã existenţa 
conflictului, va aplica tratatul şi nu legea internã. 

Un tratat internaţional foarte cunoscut este Convenţia 
Europeanã pentru Protecţia Drepturilor Omului şi a 
Libertãţilor Fundamentale (Convenţia EDO). 

Ştiaţi cã: 
România a aderat în 1994 la Convenţia 

Europeanã pentru Protecţia Drepturilor Omului şi 
a Libertãţilor Fundamentale (Convenţia EDO), 
aceasta devenind lege internã. 

CE ESTE DREPTUL CIVIL? 
Dreptul civil conţine toate legile ţ i principiile care 

reglementeazã drepturile şi obligaţiile persoanelor individuale 
sau colective unele faţã de altele. 

Zilnic existã o avalan ş ã de acţiuni în care sunt implicate 
persoane individuale. Deşi oamenii abia dacã se gândesc la 
acest aspect, ei folosesc zilnic reguli, uneori chiar reguli 
complexe. 
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Din punct de vedere legal cumpãrarea unui sandwich, de 
exemplu, este o formã de contract de vânzare cumpãrare, care 
conţine reguli despre oferta şi acceptarea 
"bunului"(sandwich-ul), preţ, data livrãrii, etc. 

Este bine cã, în viaţa de zi cu zi, nu suntem, sau nu 
întotdeauna suntem, conştienţi de prezenţa acestor reguli. Ar 
fi dificil şi foarte complicat sã ducem o viaţã normalã dacã 
ne-am gândi tot timpul la reguli. 

Lucrurile se schimbã când, de exemplu, apar probleme la 
magazin. În exemplul anterior, vânzãtorul şi cumpãrãtorul pot 
sã nu fie de acord cu privire la prospeţimea produsului. 
Cumpãrãtorul se aşteaptã la un produs proaspãt, dar 
vânzãtorul îi dã unul vechi de câteva zile. 

DREPTUL CIVIL - UN DOMENIU VAST AL DREPTULUI 
Dreptul civil acoperã un domeniu foarte larg. În teorie 

este destul de clar care este norma aplicabilã unei anumite 
situaţii, însã, datoritã domeniului enorm al dreptului civil, 
este adesea dificil pentru un avocat, de exemplu, sã determine 
dacã a studiat toate textele relevante, hotãrârile şi teoria, 
astfel încât sã fie sigur cã a construit cea mai bunã apãrare şi 
cã va câştiga. 

Acelaşi lucru este valabil pentru instanţe, atunci când se 
pune problema pronunţãrii unei soluţii. Chiar dacã este mai 
mult sau mai puţin cert cã judecãtorul a cercetat toate textele 
relevante, este, de obicei, practic, imposibil sã deduci soluţia 
pe care o va pronunţa în cazul concret pe care îl are în faţã. 

Nici în prezent dreptul civil nu acoperã toate problemele 
care pot sã aparã în societate. În aceastã situaţie, instanţele - la 
cererea pãrţilor implicate în cauzele din faţa lor - sunt obligate 
sã gãseascã o soluţie bazatã pe toate probele pe care le-au 
vãzut şi ascultat referitor la situaţia respectivã. De cele mai 
multe ori, persoanele care iniţiazã o procedurã legalã nu vor 
şti, de la început, care va fi soluţia pronunţatã de instanţã. 

Ştiaţi cã: 
Judecãtorul nu poate refuza sã judece pe motiv 

cã legea nu prevede sau cã este întunecatã sau 
neîndestulãtoare, pentru cã ar sãvârşi fapta numitã 
"denegare de dreptate" (art.3, Codul Civil) 
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Substanţa dreptului civil este construitã din reguli care 
aratã cum sunt reglementate anumite materii: de exemplu, 
regulile referitoare la contractele de vânzare-cumpãrare. 

Aceastã parte a dreptului civil cuprinde regulile generale 
referitoare la anumite raporturi juridice, de aceea dreptul civil 
este drept "permisiv". Oricine în România trebuie sã ştie, de 
exemplu, cum sã procedeze sã îşi atingã un obiectiv personal 
(sã cumpere ceva, sã închirieze o casã, sã îşi primeascã banii 
împrumutaţi). Astfel de reguli se gãsesc pe larg în Codul civil, 
dar oamenii nu sunt ţinuţi de ele, nu sunt obligaţi sã facã 
totul aşa cum scrie în lege. 

Strict vorbind, Codul civil nu dispune cum sã procedezi. 
O persoanã poate conveni cu o altã persoanã sã facã lucrurile 
altfel decât e reglementat în Codul civil, contrar dreptului 
penal. Codul penal dispune, de exemplu, cã e interzis unei 
persoane sã ucidã altã persoanã. Evident cã, acest drept nu 
mai este un drept permisiv, ci un drept pe care oricine este 
obligat sã îl cunoascã şi este pedepsit dacã îl încalcã. 

De aceea, dreptul penal este un drept "imperativ" sau 
categoric. 

Dreptul procedural este un alt "tip" de drept civil care, 
ca şi dreptul penal, este imperativ. 

Conţine reguli aplicabile atunci când ceva merge rãu între 
douã sau mai multe persoane care acţioneazã legal una 
împotriva celeilalte sau intenţioneazã sã o facã. Persoanele 
sunt obligate sã acţioneze dupã anumite reguli. 

Aceste reguli de drept procedural le gãsim în Codul de 
procedurã civilã - el nu este altceva decât o listã de norme 
care se aplicã atunci când oamenii acţioneazã legal unul 
împotriva celuilalt. Şi chiar dacã pãrţile implicate ar dori sã 
convinã altfel, ei nu îşi pot crea propriile lor înţelegeri despre 
cum sã se desfãşoare procesul (cel puţin nu în instanţã). 

Din dreptul civil fac parte mai multe ramuri de drept. 
Dreptul civil este dreptul comun faţã de dreptul comercial 
sau faţã de orice ramurã de drept privat: dreptul muncii, 
dreptul asigurãrilor sociale, dreptul familiei, etc. 

În aceastã broşurã am inclus câteva dintre cele mai 
cunoscute şi folosite acţiuni civile, pentru a explica modul în 
care funcţioneazã dreptul: 
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ELEMENTE DE DREPT CIVIL 

ORDONANŢA PREŞEDINŢIALÃ 
Este o acţiune civilã des folositã pentru rezolvarea 

urgentã a unei situaţii legate de pãstrarea unui drept care, 
prin întârziere, s-ar putea pierde sau s-ar produce o pagubã. 

*" Partea care solicitã ordonanţa preşedinţialã trebuie sã 
facã o cerere de chemare în judecatã în care sã 
arate şi sã motiveze urmãtoarele: 

Cererea trebuie sã cuprindã: 

• datele personale şi de identificare ale pãrţilor: nume, 
prenume, domiciliu sau reşedinţã, iar pentru 
persoanele juridice, numãrul de înmatriculare la 
Registrul Comerţului, codul fiscal şi contul bancar. 

• ce drept solicitã reclamantul sã îi fie recunoscut de 
cãtre pârât 

• urgenţa, 
• aparenţa dreptului 
• mãsurile concrete pe care le solicitã 
• Prezentarea pe scurt a faptelor 
• textul de lege pe care reclamantul îşi întemeiazã 

cererea (aceastã precizare nu este obligatorie, instanţa 
sesizatã calificã acţiunea) 

• Dovezile pe care se sprijinã cererea (înscrisuri 
anexate la cererea depusã, solicitarea probei cu 
martori, dupã caz). 

• Semnãtura celui care a formulat cererea. 
pentru a fi primitã, trebuie sã fie depusã în 
atâtea exemplare câte pãrţi sunt, plus unul 
pentru instanţã 

Competenţa în materie de ordonanţe preşedinţiale 
revine, dupã caz, fie instanţei care a fost deja investitã cu o 
cerere principalã de chemare în judecatã, fie instanţei care ar 
fi putut sã fie investitã cu o asemenea cerere şi era 
competentã sã o rezolve. 

*" Instanţa va aprecia urgenţa şi oportunitatea mãsurilor   
la   momentul   când   cererea   de 
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ordonanţã a fost fãcutã (pentru cã este posibil ca 
între timp împrejurãrile sã se fi schimbat) 
Ordonanţa preşedinţialã poate fi datã şi fãrã 
citarea parţilor, dacã instanţa apreciazã stringenţa 
luãrii imediate a unor mãsuri. 

Este posibilã transformarea unei cereri de 
ordonanţã preşedinţialã într-o cerere de chemare 
în judecatã, sau invers, transformarea unei cereri 
de chemare în judecatã într-o cerere de ordonanţã 
preşedinţialã. 

Cãile de atac împotriva ordonanţei preşedinţiale: 
• Recursul - poate fi exercitat în termen de 5 zile de 

la pronunţare. 
• Contestaţia în anulare 

Nu este posibilã revizuirea, pentru cã o cerere în 
revizuire nu poate avea ca obiect decât o hotãrâre prin 
care s-a tranşat fondul litigiului. 

ELEMENTE DE DREPTUL FAMILIEI 
Dreptul familiei este o ramurã a dreptului privat care se 

ocupã de relaţiile din cadrul familiei, relaţiile dintre pãrinţi şi 
copii, ocrotirea minorilor aflaţi în dificultate. 

Cea mai întâlnitã acţiune din aceastã materie este 
divorţul. 

DIVORŢUL 
reprezintã unul dintre modurile de desfacere  a 
cãsãtoriei. 

Condiţii: 
*l*  Dacã cei doi soţi sunt de acord, divorţul se poate 

pronunţa numai: 
dacã pânã la data cererii de divorţ a trecut cel 
puţin un an de la încheierea cãsãtoriei şi 
dacã   nu   existã  copii  minori  rezultaţi   din 
cãsãtorie. 

♦♦*   Dacã cei doi soţi nu sunt de acord, divorţul se poate 
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pronunţa la cererea unuia dintre ei, dacã instanţa 
apreciazã cã existã motive temeinice care sã fi 
vãtãmat grav raporturile dintre soţi, astfel încât 
continuarea cãsãtoriei sã nu mai fie posibilã pentru 
cel care cere desfacerea ei. 

Motive: 
În practica judiciarã,  au  fost  considerate  motive 

temeinice de divorţ: 
refuzul nejustificat al unuia dintre soţi de a locui 
împreunã cu celãlalt sau separaţia în fapt (plecarea 
soţului pârât de la domiciliul comun); 
infidelitatea unuia dintre soţi; 
violenţa moralã, fizicã 
existenţa unei boli grave incurabile de care suferã 
unul dintre soţi, continuarea cãsãtoriei devenind 
imposibilã. 

Consecinţele divorţului: 
*l*   Cu privire la relaţiile personale dintre soţi 

calitatea de soţ înceteazã pentru viitor; fiecare soţ 
divorţat se poate recãsãtori; 
fiecare dintre soţi redobândeşte numele avut 
înainte de încheierea cãsãtoriei. Excepţie: soţii se 
pot învoi ca acela dintre ei care a purtat în timpul 
cãsãtoriei numele de familie al celuilalt soţ sã 
pãstreze acest nume şi dupã desfacerea cãsãtoriei, 
cu condiţia ca instanţa sã ia act de învoialã chiar 
prin hotãrârea de divorţ, iar nu ulterior. 
înceteazã obligaţia de sprijin moral dintre soţi. 

•I*   Cu privire la împãrţirea bunurilor comune  ale 
soţilor 

Împãrţirea bunurilor comune se poate face fie prin 
acordul soţilor, fie prin hotãrâre judecãtoreascã. 

■   Soţii se pot înţelege cu privire  la împãrţirea bunurilor 
comune: 

concomitent cu intervenirea hotãrârii de divorţ; 
în cursul procesului de divorţ, fie cã învoiala se 
face în faţa instanţei, fie printr-un act autentic; în   
perioada   imediat   urmãtoare   rãmânerii 
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definitive a hotãrârii de divorţ; 
dupã   înregistrarea   hotãrârii   de   divorţ   pe 
marginea actului de cãsãtorie. 

■ Dacã soţii nu se înţeleg cu privire la împãrţirea 
bunurilor comune, cererea se va putea introduce o 
datã cu cererea de divorţ sau separat, ulterior 
desfacerii cãsãtoriei prin divorţ. Cota-parte ce se 
cuvine fiecãruia dintre soţi se stabile ş te în raport cu 
contribuţia sa la dobândirea şi conservarea bunurilor 
comune. În stabilirea aportului fiecãruia dintre soţi la 
dobândirea bunurilor comune se va lua în considerare 
şi munca femeii depusã în gospodãrie şi pentru 
creşterea copiilor. Stabilirea contribuţiei fiecãrui soţ 
la dobândirea bunurilor comune se poate face prin 
orice mijloc de probã, deoarece este vorba de 
dovedirea unei situaţii de fapt. 

♦>   Cu privire la copiii minori ai soţilor 
Instanţa este obligatã, chiar dacã nu existã o cerere 

scrisã din partea soţilor, sã se pronunţe, prin hotãrârea de 
divorţ, şi asupra încredinţãrii copiilor minori, ţinând seama 
de interesul acestora. 

Pentru a hotãrî, instanţa ascultã pãrinţii, autoritatea 
tutelarã şi pe copiii care au împlinit vârsta de 10 ani. 

Învoiala pãrinţilor cu privire la încredinţarea 
copiilor nu este obligatorie pentru instanţa de 
judecatã. 

În cazul în care copilul a fost încredinţat unui pãrinte, 
acesta exercitã drepturile şi îndatoririle pãrinteşti cu privire la 
persoana copilului. 

Celãlalt pãrinte pãstreazã dreptul de a avea legãturi 
personale cu copilul, precum şi de a veghea la creşterea, 
educarea, învãţãtura şi pregãtirea lui profesionalã. Tot celãlalt 
pãrinte are şi obligaţia de a contribui la întreţinerea copilului 
neîncredinţat lui cu o sumã lunarã de bani, în funcţie de 
veniturile sale şi de numãrul de copii aflaţi în întreţinere: 

a. o pãtrime din salariu pentru un copil 
b. o treime din salariu pentru doi copii 
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c.   o jumãtate din salariu pentru trei sau mai mulţi 
copii 

Pãrintele care nu plãteşte trei luni consecutiv cu 
rea credinţã obligaţia de întreţinere faţã de minorul 
sãu încredinţat celuilalt pãrinte sãvârşeşte 
infracţiunea de abandon de familie şi riscã pedeapsa 
închisorii sau amenzii. 

*l*   Cu privire la obligaţia de  a plãti drepturi de 
întreţinere celuilalt soţ 

Fostul soţ are dreptul la întreţinere dacã se aflã în stare de 
nevoie datoritã incapacitãţii de a munci intervenite înainte sau 
în timpul cãsãtoriei. Aceastã incapacitate poate sã survinã şi 
în decurs de un an de la desfacerea cãsãtoriei, însã, în acest 
caz, sã se datoreze unei împrejurãri în legãturã cu cãsãtoria. 

Fostul soţ pierde dreptul la întreţinere faţã de celãlalt soţ 
dacã se recãsãtoreşte. 

În cazul în care divorţul s-a pronunţat numai din vina 
unuia dintre soţi, soţul vinovat de desfacerea cãsãtoriei nu are 
dreptul la întreţinere de la celãlalt soţ decât timp de un an de 
la desfacerea cãsãtoriei, iar fostul soţ nevinovat pe o duratã 
nedeterminatã în timp. 

Diferenţa dintre divorţ şi nulitatea cãsãtoriei : 
Nulitatea cãsãtoriei intervine ca sancţiune a 

nerespectãrii unora dintre cerinţele prevãzute de lege 
cu privire la încheierea cãsãtoriei, pe când cãsãtoria 
desfãcutã prin divorţ a fost valabil încheiatã. 
Nulitatea produce efecte şi pentru trecut (cãsãtoria se 
considerã ca şi cum nu s-ar fi încheiat), pe când 
efectele divorţului se produc numai pentru viitor. 

Cãsãtoria este nulã absolut dacã: 
a fost încheiatã cu încãlcarea dispoziţiilor legale cu 
privire la vârsta matrimonialã (18 ani bãrbatul şi 16 
ani femeia); 
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a fost încheiatã de o persoanã care este deja 
cãsãtoritã; 
este încheiatã între persoane care sunt rude în gradul 
oprit de lege (cãsãtoria este opritã între persoanele 
care sunt rudã în linie directã, indiferent de gradul de 
rudenie, sau colateralã, pânã la gradul patru inclusiv); 
este încheiatã între cel care adoptã sau rudele lui, pe 
de o parte, şi cel adoptat ori rudele acestuia, pe de altã 
parte; 
este încheiatã de alienatul ori debilul mintal; 
este încheiatã în lipsa consimţãmântului viitorilor soţi 
între persoane de acelaşi sex; 

Cererea de divorţ este de competenţa judecãtoriei în 
circumscripţia cãreia se aflã cel din urmã domiciliu comun al 
soţilor. 

Excepţii: Dacã soţii nu au avut domiciliu comun sau dacã 
niciunul din soţi nu mai locuieşte în 
circumscripţia judecãtoriei în care se aflã cel 
din urmã domiciliu comun, judecãtoria 
competentã este aceea în circumscripţia cãreia 
îşi are domiciliul pârâtul, iar când pârâtul nu 
are domiciliu în ţarã, este competentã 
judecãtoria în circumscripţia cãruia îşi are 
domiciliul reclamantul. 

Cãile de atac: 
Sentinţa pronunţatã de judecãtorie se poate ataca, în 30 

zile de la comunicare, cu apel la Tribunal, iar decizia 
pronunţatã de tribunal se poate ataca, în 30 zile de la 
comunicare, cu recurs la Curtea de Apel. 

Excepţie: hotãrârea prin care s-a pronunţat divorţul prin 
acordul soţilor este irevocabilã în ce priveşte 
divorţul. 

Recunoaşterea în România a unei hotãrâri privind 
divorţul emisã de o instanţã din alt stat membru UE: 

Pentru recunoaşterea unei hotãrâri strãine privind 
divorţul, cererea se adreseazã tribunalului de la domiciliul 
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pârâtului sau de la reşedinţa acestuia din România. Dacã nu 
are nici reşedinţa cunoscutã, atunci cererea se adreseazã 
tribunalului de la domiciliul/reşedinţa reclamantului. 
Tribunalul pronunţã o hotãrâre de exequator, prin care 
recunoaşte, în România, efectele divorţului pronunţat de o 
instanţã dintr-un alt stat membru. 

Legea aplicabilã într-o acţiune de divorţ între soţi care 
nu locuiesc în România sau care sunt de naţionalitãţi 
diferite. 

Relaţiile dintre soţi sunt supuse legii naţionale comune, 
sau, în cazul în care au cetãţenii deosebite, sunt supuse legii 
domiciliului lor comun, chiar şi dacã, ulterior, unul dintre ei 
îşi schimbã, dupã caz, cetãţenia sau domiciliul. 

Dacã soţii nu au cetãţenie comunã sau domiciliu comun, 
relaţiile dintre soţi sunt supuse legii statului pe teritoriul 
cãruia au ori au avut reşedin ã a comunã sau cu care întreţin 
în comun cele mai strânse legături. 

ADOPŢIA 
)~ Adopţia   este   o   mãsurã   specialã   de   protecţie   a 

drepturilor copilului prin care se stabileşte cã cel care adoptã 
devine pãrinte pentru copil, iar rudele pãrintelui adoptiv devin 
şi rude ale copilului adoptat. 

Adopţia   se   face   numai   pentru   protejarea 
interesului superior al copilului. 

Direcţia Generalã de Asistenţã Socialã şi Protecţia 
Copilului identificã pentru copilul pentru care a fost stabilit 
plasamentul ca mãsurã de protecţie, motivat de interesul 
superior al acestuia, cea mai potrivitã familie şi întocmeşte 
Planul Individualizat de Protecţie (PIP) care are ca finalitate 
adopţia. 

În 30 zile de la întocmirea planului PIP, Direcţia 
Generalã de Asistenţã Socialã şi Protecţia Copilului depune o 
cerere cãtre instanţã pentru deschiderea procedurii de adopţie, 
în baza urmãtoarelor documente: 

• Actele copilului 
• Raport de anchetã psiho-socialã 
• PIP 
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TRIBUNALUL, analizând toate documentele, şi dupã 
ce solicitã consimţãmântul familiei naturale -
pronunţã hotãrârea de deschidere a procedurii de 
adopţie, în cel mult 30 zile de la data introducerii 
cererii. 

În mod excepţional, instanţa poate trece peste 
refuzul pãrinţilor fireşti sau, dupã caz, al tutorelui de a 
consimţi la adopţia copilului, dacã se dovedeşte cã 
aceştia refuzã în mod abuziv sã-şi dea 
consimţãmântul şi instanţa apreciazã cã adopţia este 
în interesul superior al copilului, ţinând seama şi de 
opinia acestuia, dacã a împlinit 10 ani. 

Direcţia Generalã de Asistenţã Socialã şi Protecţia 
Copilului identificã, în 30 zile, o familie adoptatoare pentru 
copil. 

Dacã, însã, nu existã în judeţ o familie adoptatoare, 
Direcţia Generalã de Asistenţã Socialã şi Protecţia Copilului 
solicitã de la Oficiul Român pentru Adopţii lista cu familii 
adoptatoare, din care identificã una. 

*" Dacã familia a avut copilul în plasament cel puţin 90 
zile, Direcţia Generalã de Asistenţã Socialã şi 
Protecţia Copilului sau familia/persoana poate face 
cerere cãtre instanţã pentru încuviinţarea adopţiei. 

*" Dacã nu, DGASPC va formula o 
*l* cerere adresatã tribunalului pentru încredinţare în 

vederea adopţiei 

TRIBUNALUL se pronunţã cu privire la încredinţarea în 
vederea adopţiei, în baza urmãtoarelor documente: 

• Raportul de compatibilitate copil-adoptator întocmit 
de DGASPC 

• Hotãrârea judecãtoreascã de deschidere a procedurii 
de adopţie 

• Atestat 
Încredinţarea este monitorizatã timp de 90 de zile, dupã 

care Direcţia Generalã de Asistenţã Socialã şi Protecţia 
Copilului sau familia/persoana poate face 

*l*  cerere cãtre instanţã pentru încuviinţarea adopţiei. 
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Cererea va fi însoţitã de urmãtoarele documente: 
• Dovadã spaţiu, venituri 
• Acte copil 
• Raport evoluţiei relaţiilor copil-adoptator 
TRIBUNALUL, în baza acestor probe, şi dupã ce ascultã 

şi ia consimţãmântul copilului care are peste 10 ani, pronunţã 
hotãrârea de încuviinţare a adopţiei. 

Adopţia îşi produce efectele de la data rãmânerii 
irevocabile a hotãrârii judecãtoreşti (în 15 zile de la 
comunicare, dacã nimeni nu a atacat hotãrârea). 

Direcţia Generalã de Asistenţã Socialã şi Protecţia 
Copilului este obligatã sã consemneze timp de doi 
ani, patru rapoarte post-adopţie, informând Oficiul 
Român pentru Adopţii. 

O comisie pluri-disciplinarã (asistenţi sociali, psihologi, 
jurişti) oferã consiliere pre- şi post-adopţie. 

Dacã cele patru rapoarte sunt favorabile,  Direcţia 
r~ Generalã de Asistenţã Socialã  şi Protecţia  Copilului 

întocmeşte, la sfârşitul celor doi ani, referatul de închidere a 
cazului. 

Toate demersurile, în cazurile de adopţie, inclusiv 
promovarea acţiunii la Tribunal sunt confidenţiale. 

Pot adopta persoanele sau familiile care prezintã condiţii 
materiale şi garanţii morale necesare asigurãrii dezvoltãrii 
armonioase a copilului. 

Nu pot adopta decât persoanele care au capacitate 
deplinã de exerciţiu şi care sunt cu cel puţin 18 ani mai în 
vârstã decât cei pe care doresc sã îi adopte. 

Adopţia între fraţi este interzisã. 

Registrul naţional pentru adopţii conţine datele 
referitoare la adoptatorul sau familia adoptatoare, precum şi 
cele referitoare la copiii pentru care a fost deschisã procedura 
adopţiei interne, pentru cei pentru care a fost pronunţatã o 
hotãrâre judecãtoreascã de încredinţare în vederea adopţiei, 
de încuviinţare a adopţiei sau de declarare a nulitãţii acesteia. 
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ELEMENTE DE DREPT COMERCIAL 
Codul comercial prevede cã "sunt comercianţi aceia care 

fac fapte de comerţ, având comerţul ca profesiune obişnuitã, 
şi societãţile comerciale." 

Calitatea de comerciant implicã : 
• obligaţii comerciale: 

înainte de începerea comerţului, înmatricularea 
în registrul comerţului, 
în cursul exercitãrii şi la încetarea comerţului 
înscrierea în registru a menţiunilor prevãzute de 
lege; 
evidenţe în registre de contabilitate 
activitate    comercialã    în    condiţiile    unei 
concurenţe loiale; 

• toate actele şi operaţiunile sunt supuse legilor 
comerciale 

• în cazul încetãrii plãţilor pentru datoriile sale 
comerciale, comerciantul poate fi declarat în faliment 
(procedura falimentului nu se aplicã necomercianţilor) 

• participarea la constituirea unor camere de comerţ şi 
industrie, ca organizaţii destinate sã promoveze şi sã 
apere interesele lor; 

• impozit pe profitul realizat prin activitatea comercialã; 

JUDECAREA LITIGIILOR COMERCIALE 
În procesele şi cererile în materie comercialã evaluabile 

în bani, ÎNAINTE DE introducerea cererii de chemare în 
judecatã, reclamantul trebuie sã încerce soluţionarea litigiului 
prin conciliere directã cu cealaltã parte. 

*" reclamantul convoacã partea adversã, comunicându-i 
în scris pretenţiile sale şi temeiul lor legal, precum şi 
toate actele doveditoare pe care se sprijinã acestea. 

*" Convocarea se poate face prin: 
>~ scrisoare   recomandatã   cu   dovadã   de primire, 
>- telegramã, telex, fax, sau prin orice alt mijloc care 

asigurã confirmarea primirii 
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>- înmânarea înscrisurilor sub  semnãtura de 
primire 

*" Data convocãrii: nu mai devreme de 15 zile de la data 
primirii actelor comunicate 

*" ezultatul concilierii- se consemneazã într-un înscris 
cu arãtarea pretenţiilor reciproce referitoare la 
obiectul litigiului şi a punctului de vedere al fiecãrei 
pãrţi. 

Procedura de conciliere este o procedurã 
prealabilã şi obligatorie, neefectuarea acesteia 
atrãgând respingerea, pe cale de excepţie, a cererii de 
chemare în judecatã, ca prematur introdusã. 

*" Competenţa soluţionãrii litigiilor comerciale aparţine 
judecãtoriilor şi tribunalelor. Judecãtoria soluţioneazã 
litigiile comerciale evaluabile în bani, în valoare de 
pânã la 100.000 Ron, iar tribunalul, litigiile 
comerciale neevaluabile în bani şi pe cele evaluabile 
în bani cu valoarea de peste 100.000 Ron. 

*" Cererea de chemare în judecatã trebuie sã cuprindã 
*" datele personale şi de identificare ale pãrţilor: nume, 

prenume, domiciliu sau reşedinţã, iar pentru 
persoanele juridice, numãrul de înmatriculare la 
Registrul Comerţului, codul fiscal şi contul bancar. 

• ce drept solicitã reclamantul sã îi fie recunoscut de 
cãtre pârât 

• valoarea pretenţiilor 
• Prezentarea pe scurt a faptelor 
• textul de lege pe care reclamantul îşi întemeiazã 

cererea(aceastã precizare nu este obligatorie, instanţa 
sesizatã calificã acţiunea) 

• Dovezile pe care se sprijinã cererea (înscrisuri 
anexate la cererea depusã, solicitarea probei cu 
martori, expertiza, dupã caz). 

• Semnãtura celui care a formulat cererea. 
pentru a fi primitã, trebuie sã fie depusã în atâtea 
exemplare câte pãrţi sunt, plus unul pentru instanţã 
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Pârâtul va fi citat cu menţiunea sã depunã întâmpinare la 
dosarul cauzei cu cel puţin 5 zile înainte de termenul de 
judecatã, iar în procesele urgente cu cel puţin 3 zile. 

Nedepunerea întâmpinãrii se sancţioneazã cu decãderea 
pârâtului din dreptul de a mai propune probe şi de a invoca 
excepţii. 

Dacã pârâtul, are la rândul sãu pretenţii împotriva 
reclamantului, el va trebui sã depunã o cerere 
reconvenţionalã, tot cu cel puţin 5 zile înainte de termenul 
de judecatã, iar în procesele urgente cu cel puţin 3 zile. 

Cererea reconvenţionalã se poate depune fãrã a mai fi 
necesarã o altã procedurã de conciliere. 

Atenţie: litigiile comerciale se judecã de urgenţã şi cu 
precãdere: 

Atunci când procedura de citare este legal îndeplinitã, 
judecata poate continua în şedinţa publicã sau în camera de 
consiliu, în ziua urmãtoare sau la termene scurte succesive, 
date în cunoştinţa pãrţilor. 

Pãrţile sau reprezentanţii lor pot fi asistaţi pe tot parcursul 
procesului de experţi sau de specialişti. 

În tot cursul procesului, instanţa are obligaţia sã 
insiste asupra soluţionãrii lui prin înţelegerea 
pãrţilor, care va putea fi constatatã printr-o 
hotãrâre irevocabilã şi executorie. 

Cãi de atac 
Hotãrârile pronunţate în cazul litigiilor comerciale pot fi 

atacate cu apel şi recurs. 
Hotãrârile date în prima instanţã sunt executorii. 
Pentru hotãrârile pronunţate în materie comercialã, care 

poartã menţiunea cã sunt irevocabile, acestea constituie titlu 
executoriu, fãrã efectuarea altor formalitãţi. 
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ELEMENTE DE DREPTUL MUNCII 

CONFLICTELE DE MUNCÃ 
Pot fi pãrţi în conflictele de muncã: 
• salariaţii, precum şi orice altã persoanã titularã a unui 

drept sau a unei obligaţii de muncã; 
• angajatorii - persoane fizice şi/sau persoane juridice 
• agenţii de muncã temporarã, utilizatorii, precum şi 

orice altã persoanã care beneficiazã de o muncã 
sindicatele şi patronatele; 

• alte persoane juridice sau fizice, în condiţiile legii 

Categorii de conflicte de muncã: 

*"  Colective   -^^^  >» de drepturi 
^^ de interese. 

•"  individuale--------- ► de drepturi 

Conflictele de drepturi apar când nu sunt respectate 
drepturile prevãzute în lege sau în contractul colectiv ori 
individual de muncã. 

Conflictele de interese apar în cazul unui dezacord 
intervenit între pãrţi cu privire la revendicãrile salariaţilor, 
încã neconsacrate în lege, contract colectiv sau contract 
individual de muncã. 

Conflictele de interese nu se soluţioneazã în 
justiţie. 

Competenţa 
Instanţele competente sã judece în primã instanţã 

conflictele de drepturi sunt tribunalele. 
La tribunal, completul de judecatã este format din doi 

judecãtori şi doi asistenţi judiciari (unul propus de 
confederaţiile patronatelor şi unul propus de confederaţiile 
sindicale) 
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Recursul se judecã de cãtre Curtea de Apel (în complet 
format din trei judecãtori, ca şi în dreptul comun). 

Excepţii: 
în litigiile privind carnetul de muncã, competenţa 
revine judecãtoriei; 
cererile pentru constatarea reprezentativitãţii 
organizaţiilor sindicale de la nivelul unitãţii se 
soluţioneze de cãtre judecãtorie; 
în cazul grevei, conducerea unitãţii poate introduce o 
cerere de suspendare a acesteia, cerere adresatã Curţii 
de apel în a cãrei circumscripţie îşi are sediul unitatea. 

Instanţa competentã este cea în a cãrei circumscripţie îşi 
are domiciliul (reşedinţa sau sediul) reclamantul. 

Termenul în care se poate formula cererea: 
*" 30 de zile calendaristice de la data comunicãrii 

deciziei unilaterale a angajatorului referitoare la 
încheierea, executarea, modificarea, suspendarea sau 
încetarea contractului individual de muncã; 

*" 30 de zile calendaristice de la data comunicãrii 
deciziei de sancţionare disciplinarã; 

*" 3 ani de la data naşterii dreptului la acţiune pentru 
plata unor drepturi salariale neacordate sau a unor 
despãgubiri cãtre salariat sau în cazul rãspunderii 
patrimoniale a salariaţilor faţã de angajator; 

*" pe toatã durata existenţei contractului pentru 
constatarea nulitãţii unui contract individual sau 
colectiv de muncã ori a unor clauze ale acestuia; 

*" 6 luni de la data naşterii dreptului la acţiune, în cazul 
neexecutãrii contractului colectiv de muncã ori a unor 
clauze ale acestuia. 

Aceste cauze sunt scutite de taxa judiciarã de timbru şi 
de timbrul judiciar. 

Se judecã în regim de urgenţã, termenele de judecatã 
nefiind mai mari de 15 zile. 
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Procedura de citare a pãrţilor se considerã legal 
îndeplinitã dacã se realizeazã cu cel puţin 24 de ore înainte 
de termenul de judecatã. 

Atenţie: 
Sarcina probei în conflictele de muncã revine 

angajatorului, acesta fiind obligat sã depunã dovezile în 
apãrarea sa pânã la prima zi de înfãţişare. 

Probele se administreazã cu respectarea regimului de 
urgenţã, instanţa fiind în drept sã decadã din beneficiul 
probei admise partea care întârzie în mod nejustificat 
administrarea acesteia. 

Hotãrârile pronunţate în fond sunt definitive şi 
executorii de drept . 

Cãi de atac: 
• recurs în 10 zile de la data comunicãrii hotãrârii. 
• contestaţia în anulare 
• revizuirea. 

Neexecutarea hotãrârilor judecãtoreşti definitive 
date în materia conflictelor de drepturi constituie 
infracţiune. 

ELEMENTE DE DREPT CONTRAVENŢIONAL 

PLÂNGEREA ÎMPOTRIVA PROCESULUI-VERBAL DE 
CONSTATARE A CONTRAVENŢIEI 

Contravenţia este fapta sãvârşitã cu vinovãţie, stabilitã şi 
sancţionatã ca atare prin lege, prin hotãrâre a Guvernului sau 
hotãrâre a consiliului local, a consiliului judeţean, faptã al 
cãrei pericol social este mai mic decât în cazul infracţiunii. 

Sancţiunile contravenţionale: 
>- principale: avertismentul, 

amenda, 
obligarea la prestarea unei activitãţi în 
folosul comunitãţii. 
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>- complementare: 
• confiscarea bunurilor destinate, folosite sau 

rezultate din contravenţii; 
• suspendarea sau anularea, dupã caz, a avizului, 

acordului sau autorizaţiei de exercitare a unei 
activitãţi; 

• închiderea unitãţii; blocarea contului bancar; 
• suspendarea activitãţii agentului economic; 

retragerea licenţei sau avizului pentru anumite 
operaţiuni de comerţ exterior, temporar sau 
definitiv; 

• desfiinţarea lucrãrilor şi aducerea terenului în 
stare iniţialã. 

Minorul sub 14 ani nu rãspunde contravenţional, 
iar pentru cei care au împlinit 14 ani minimul şi 
maximul amenzii se reduc la jumãtate. 

Contravenţia  se constatã printr-un proces verbal, 
încheiat de persoanele anume prevãzute în actul normativ, 
care stabilesc şi sancţioneazã contravenţia, denumite în mod 
generic, agenţi constatatori. 

Procesul verbal de contravenţie se comunicã în copie, 
contravenientului, pãrţii vãtãmate, şi persoanei juridice cãreia 
aparţin lucrurile confiscate, în termen de cel mult o lunã de la 
data aplicãrii sancţiunii. 

Nerespectarea termenului de o lunã de la data 
aplicãrii sancţiunii pentru comunicarea procesului 
verbal de contravenţie atrage prescripţia executãrii 
sancţiunii. 

Calea de atac împotriva procesului verbal de 
contravenţie, este plângerea care trebuie fãcutã în termen de 
15 zile de la înmânarea sau comunicarea acestuia. 

Plângerea trebuie sã cuprindã descrierea faptelor şi textele 
de lege care servesc la anularea procesului-verbal de 
contravenţie. 

Plângerea însoţitã de procesul verbal de contravenţie se 
depune la organul din care face parte agentul constatator, care 
este obligat sã o primeascã, sã înmâneze depunãtorului o 
dovadã în acest sens, şi sã o trimitã de îndatã instanţei 
competente. 
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Plângerea este scutitã de taxa de timbru. 
Instan ã a competentã sã o soluţioneze este judecãtoria în 

a cãrei rază teritorialã a fost sãvârşitã contravenţia. 
Partea vãtãmatã poate face plângere doar în ce priveşte 

despãgubirea, iar celui cãruia îi aparţin lucrurile confiscate, 
numai în ce priveşte mãsura confiscãrii. 

Plângerea   contravenientului   suspendã   executarea 
procesului verbal de contravenţie. 

Sentinţa judecãtoriei poate fi atacatã cu recurs în 
termen de 15 zile de la comunicare, la secţia de contencios 
administrativ a tribunalului. 

Recursul suspendã executarea hotãrârii. 

ELEMENTE DE DREPT PENAL 
Dreptul penal este alcãtuit dintr-un sistem de norme care 

reglementeazã interzicerea infracţiunilor sub sancţiunea 
pedepsei, în scopul apãrãrii valorilor sociale. 

,o faptã  ce prezintã pericol ' 
social 

fapta - orice acţiune 
sau inacţiune a unei 
persoane; 
pericol social - în 
funcţie de gradul sãu, 
deosebim o 
contravenţie de o 
infracţiune 

Infracţiunea este :L---------^-sãvârşitã cu vinovãţie 
vinovãţia- este foarte 
importantã; existã 
prezumţia de 
nevinovãţie. 

^prevãzutã în legea penalã 
prevederea faptei în 
legea penalã - orice 
faptã trebuie sã fie 
inclusã într-un act 
normativ pentru a fi 
sancţionatã. 
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PÃRŢILE PROCESULUI PENAL 
*" procurorul *" 
Inculpatul *" partea 
vãtãmatã *" partea 
civilã 
** partea responsabilã civilmente. Rolul 
procurorului în cadrul procesului penal: 
efectueazã urmãrirea penalã 

conduce şi supravegheazã activitatea de cercetare 
penalã a poliţiei judiciare, conduce şi controleazã 
activitatea altor organe de cercetare penalã; 
sesizeazã instanţele judecãtoreşti pentru judecarea 
cauzelor penale; 
exercitã acţiunea civilã; 
participã la şedinţele de judecatã; 
exercitã cãile de atac împotriva hotãrârilor 
judecãtoreşti; 
apãrã drepturile şi interesele legitime ale minorilor, 
ale persoanelor puse sub interdicţie, ale dispãruţilor şi 
ale altor persoane 

Procurorul  participã  la  şedinţele  de  judecatã  ale 
judecãtoriilor în cauzele: 

• în care instanţa de judecatã a fost sesizatã prin 
rechizitoriu, 

• în care legea prevede pentru infracţiunea sãvârşitã 
pedeapsa închisorii pe 3 ani sau mai mare, 

• în care unul din inculpaţi se aflã în stare de detenţie, 
• când inculpatul este minor, militar în termen, 

rezervist concentrat sau mobilizat, elev al unei 
instituţii militare de învãţãmânt, internat într-un 
centru de reeducare sau într-un institut medical 
educativ, 

• în care se dispune înlocuirea pedepsei amenzii 
penale cu pedeapsa închisorii. 

La  şedinţele de judecatã privind alte  infracţiuni, 
procurorul participã când considerã necesar. 
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La şedinţele de judecatã în cãile de atac, participarea 
procurorului este obligatorie în toate cazurile. 

Inculpatul 

Este persoana fa ãă de care porneşte procesul penal, în 
vederea aflãrii adevărului cu privire la faptã şi a tragerii la 
rãspundere penalã dacã se stabileşte vinovãţia sa. 

În cazul în care inculpatul se aflã în stare de 
deţinere sau este minor, judecata nu poate avea loc 
decât în prezenţa acestuia. 

În celelalte cazuri, instanţa poate judeca procesul, dacã 
pãrţile nu se prezintã dupã ce a fost îndeplinitã procedura 
de citare. 

Avocatul 

Inculpatul poate fi reprezentat prin avocat: 

• în faza de urmãrire penalã - doar la efectuarea 
anumitor acte (percheziţii, cercetãri la faţa locului, 
autopsii), la celelalte fiind nevoie de prezenţa 
personalã a acestuia sau de mandat special (ex. în 
cazul împãcãrii); 

• în faza judecãţii - atât la judecata în primã instanţã, 
cât şi cãile de atac. 

Avocatul, în calitate de apãrãtor al pãrţii, poate participa 
în procesul penal în douã modalitãţi: 

>- prin desemnarea sa de cãtre parte, aceasta având 
posibilitatea de a-şi alege un avocat care sã îi susţinã 
interesele(avocatul îşi dovedeşte calitatea prin 
delegaţia avocaţialã) 

>- prin desemnarea din oficiu de cãtre organul judiciar 
competent, când asistenţa juridicã este obligatorie 
pentru învinuit sau inculpat, deoarece acesta este: 

• minor; 
• militar în termen, militar cu termen redus, rezervist 

concentrat, elev al unei instituţii militare de 
învãţãmânt; 
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• internat într-un centru de reeducare sau într-un institut 
medical educativ; 

• arestat, chiar în altã cauzã. 
• Pentru infracţiunea sãvârşitã, legea prevede pedeapsa 

închisorii de 5 ani sau mai mare, ori când instanţa 
apreciazã cã inculpatul nu şi-ar putea formula singur 
apãrarea. 

Avocatul exercitã drepturile procesuale ale pãrţii pe care 
o apãrã, putând lua legãtura cu aceasta în mod nelimitat. 
Avocatul are dreptul de 

• a asista la efectuarea actelor de urmãrire penalã, 
• a lua la cunoştinţã despre starea dosarului, 
• a formula cereri, de a ridica excepţii, 
• a pune concluzii şi de a exercita cãile legale de 

atac împotriva hotãrârilor 

În mod EXCEPŢIONAL, inculpatului arestat îi 
poate fi interzis dreptul de a lua contact cu 
apãrãtorul sãu, dar doar pentru motive întemeiate şi 
pe o perioadã limitatã. 

Apãrãtorul ales sau desemnat din oficiu nu poate refuza 
sã asigure asistenţa juridicã a pãrţii. Pentru nerespectarea 
acestei obligaţii, organul de urmãrire penalã sau instanţa 
poate sesiza conducerea baroului de avocaţi pentru a lua 
mãsuri. 

Martorul 
Este persoana care are cunoştinţã despre o faptã sau o 

împrejurare de naturã sã serveascã la aflarea adevãrului în 
procesul penal, având obligaţia de a se prezenta la chemarea 
organelor judiciare şi de a relata cele cunoscute. 

Partea vãtãmatã 
Este persoana fizicã sau juridicã ce a suferit prin fapta 

penalã o vãtãmare fizicã, moralã sau materialã. Dacã partea 
vãtãmatã solicitã repararea pagubei suferite prin 
infracţiune, în cadrul procesului penal, se constituie parte 
civilã printr-o declaraţie scrisã sau verbalã, datã în faţa 
instanţei. 
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Partea responsabilã civilmente 
este partea chematã, potrivit legii civile, sã rãspundã 

pentru pagube provocate de învinuit sau inculpat. 

Atenţie 
Dacã sunteţi martor, parte vãtãmatã, parte civilã, parte 

responsabilã civilmente într-un proces penal, prezenţa 
dumneavoastrã este necesarã pentru judecarea cauzei şi deşi 
aţi fost anterior citat nu v-aţi prezentat, instanţa poate 
dispune aducerea dumneavoastrã la judecatã cu mandat de 
aducere şi chiar amendarea dumneavoastrã. 

ETAPELE PROCESULUI PENAL 

Procesul penal, în urma cãruia persoana vinovatã de 
sãvârşirea unei infracţiuni este trasã la rãspundere penalã, 
are loc în etape: 

)— A. URMÃRIREA PENALÃ 
În situaţia în care unei persoane i-au fost vãtãmate 

drepturile prin sãvârşirea unor/unei infracţiuni de cãtre o altã 
persoanã poate face plângere penalã. 

Plângerea se poate face personal sau prin mandatar. 
Mandatul, care trebuie sã fie special (respectiv, sã fie 
autentificat la un notar public), se depune împreunã cu 
plângerea. 

Plângerea se poate face şi de cãtre unul dintre soţi pentru 
celãlalt soţ, de cãtre copilul major pentru pãrinţi, de cãtre 
reprezentantul legal al persoanei lipsitã de capacitatea de 
exerciţiu. 

Pentru a fi luatã în considerare, plângerea trebuie sã 
cuprindã: 

• Numele şi prenumele 
• Datele de identificare (adresã, CNP) 
• Indicarea fãptuitorului, dacã este cunoscut 
• Descrierea faptei care formeazã obiectul plângerii 
• Indicarea mijloacelor de probã 
• Data şi semnãtura 
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Dacã cineva are cunoştinţã despre sãvârşirea unor fapte 
penale, dar care nu i-au produs lui vreo vãtãmare, poate face 
un denunţ, pentru a le aduce la cunoştinţa organelor 
judiciare. Denunţul va cuprinde aceleaşi elemente, ca şi 
plângerea. 

Urmãrirea penalã se efectueazã de cãtre procuror şi de 
cãtre organele de cercetare penalã. 

Aceastã etapã dureazã între momentul începerii urmãririi 
penale şi momentul emiterii soluţiei de cãtre procuror. 

Organul de urmãrire penalã este obligat sã explice 
învinuitului sau inculpatului precum şi celorlalte pãrţi 
drepturile lor procesuale. 

Existã infracţiuni pentru care plângerea se 
depune direct la instanţã, urmãrirea penalã ca fazã 
distinctã nemaiavând loc. 

Drepturile şi obligaţiile pãrţilor din procesul penal 
Drepturi: 
*" Orice parte are dreptul sã fie asistatã de apãrãtor, în tot 

cursul procesului penal; 
*" Apãrãtorul pãrţii vãtãmate, al pãrţii civile şi al pãrţii 

responsabile civilmente are dreptul sã asiste la 
efectuarea oricãrui act de urmãrire penalã. Acesta 
poate formula cereri şi depune memorii; 

*" În cursul procesului penal, pãrţile pot propune probe şi 
pot cere administrarea lor. Cererea pentru 
administrarea unei probe nu poate fi respinsã, dacã 
proba este concludentã şi utilã; 

*" Orice persoanã poate face plângere împotriva 
mãsurilor şi actelor de urmãrire penalã, dacã prin 
acestea s-a adus o vãtãmare intereselor sale legitime. 

Obligaţii: 
*" Plângerea sau denunţul trebuie sã facã referire la fapte 

reale (învinuirea mincinoasã fãcutã prin denunţ sau 
plângere este la rândul ei infracţiune); 

*" Persoana chematã ca martor este obligatã sã se 
înfãţişeze la locul, ziua şi ora arãtate în citaţie şi are 
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datoria sã declare tot ce ştie cu privire la faptele 
cauzei. 

Obligaţiile organelor de urmãrire penalã 
>- 

>- 

>- 

>- 

>- 

>- 

>- 

>- 

>- 

Sã efectueze urmãrirea penalã numai potrivit 
dispoziţiilor prevãzute de lege; 
Sã strângã probele necesare pentru aflarea adevãrului 
şi pentru lãmurirea cauzei sub toate aspectele, în 
vederea justei soluţionãri a acesteia; 
Sã adune probele atât în favoarea, cât şi în defavoarea 
învinuitului sau inculpatului; 
Sã garanteze dreptul la apãrare pentru toate pãrţile 
(persoanele) implicate în procesul penal; 
Sã asigure pãrţilor deplina exercitare a drepturilor 
procesuale în condiţiile prevãzute de lege; 
Sã dispunã asupra actelor sau mãsurilor procesuale 
prin ordonanţã sau rezoluţie motivatã; 
Sã nu întrebuinţeze violenţe, ameninţãri ori alte 
mijloace de constrângere, precum şi promisiuni sau 
îndemnuri, în scopul de a se obţine probe; 
Sã cheme, spre a fi ascultate, persoana care a suferit o 
vãtãmare prin infracţiune, precum şi persoana 
responsabilã civilmente; 
Sã rezolve plângerea împotriva mãsurilor şi actelor de 
urmãrire penalã în termen de cel mult 20 de zile de la 
primire şi sã comunice de îndatã persoanei care a 
fãcut plângerea modul în care a fost rezolvatã. 
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Soluţii pe care le poate da procurorul: 
Plângere penală 

(denunţ) 

PROCUROR 

neineeperea 
urmăririi 
penale \n 
cazurile de 

împiedicare a 
v   acţiunii penale j 

începerea urmăririi penale 

 

suspendarea 
urmăririi 
penale 

dacă se inlr-o constată pr  
expertiză medico- 

Le  gală că învinuitul sau
inculpatul suferă de o 
boală gravă, care Q 

împiedică să ia parte la 
procesul penal 

( scoaterea de sub urmărire 
penală 
dacă: 
o   fapta nu există; 
o   fapta nu este prevăzută 

de legea penală; o   
fapta nu prezintă gradul 

de pericol social al unei 
infracţiuni; o   fapta nu 

a fost săvârşită 
de învinuit sau de 
inculpat; o   faptei îi 

lipseşte unul din 
elementele constitutive 
ale infracţiunii; o   

există vreuna din 
cauzele care înlătură 
caracterul penal al 

încetarea urmăririi  ^ 
pe it nale, dacă există învinu

sau inculpat, dar: 
prealabilă a persoanei 

vătămate, 
a inter a sau venit amnisti
prescripţia ori decesul 

făptuitorului; 
i   a fost ea  retrasă plânger

prealabilă ori părţile s-au 

trimiterea în judecată 
a inculpatului 

prin rechizitoriu 
(dac tă urmărirea penală es e 

completă şi sunt probe 
concludente, din care rezultă că 
fapta există, că a fost săvârşită 
de învinuit sau de inculpat şi 

că acesta răspunde penal) 

Cãi de atac împotriva soluţiilor date de procuror 
Împotriva soluţiilor de neîncepere a urmãririi penale, 

clasare, scoatere de sub urmãrire penalã sau încetare a 
urmãririi penale, se poate formula plângere, în termen de 20 
de zile de la înştiinţarea persoanelor interesate. 

Plângerea va fi rezolvatã de procurorul ierarhic superior 
celui care a dat soluţia, în termen de cel mult 20 de zile de la 
primirea acesteia. Modul în care a fost rezolvatã plângerea se 
comunicã, de îndatã, persoanei care a fãcut-o. 

Dacã plângerea a fost respinsã, persoana vãtãmatã poate 
face plângere în termen de 20 de zile de la data comunicãrii 
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modului de rezolvare la instanţa cãreia i-ar reveni, potrivit legii, 
competenţa sã judece cauza în primã instanţã. 

B. JUDECATA 
Dupã înregistrarea dosarului la instanţã se acordã termen 

de judecatã şi se citeazã persoanele chemate în judecatã. 
La primul termen de judecatã pãrţile pot formula cereri 

a cãror rezolvare este necesarã înainte de intrarea în fondul 
cauzei (amânarea judecãrii cauzei pentru angajarea 
apãrãtorului sau pentru a lua cunoştinţã de actele dosarului, 
constituirea pãrţii vãtãmate ca parte civilã în cauzã prin 
formularea pretenţiilor la despãgubiri etc.) şi pot invoca 
excepţii (privind sesizarea instanţei, competenţa de 
soluţionare a cauzei etc). 

Cercetarea judecãtoreascã începe prin citirea de cãtre 
grefier a actului de sesizare a instanţei. 

În cadrul cercetãrii judecãtoreşti se administreazã 
urmãtoarele mijloace de probã : 

• declaraţiile învinuitului sau ale inculpatului- primul 
mijloc de probã ce se administreazã în cercetarea 
judecãtoreascã 

• declaraţiile celorlalte pãrţi din proces, 
• declaraţiile martorilor, 
• depuneri de înscrisuri, 
• expertize, 
• cercetãri la faţa locului etc. 
În cursul cercetãrii judecãtoreşti, instanţa poate dispune : 
• restituirea cauzei la procuror pentru completarea 

urmãririi penale; 
• schimbarea încadrãrii juridice; 
• extinderea procesului penal cu privire la alte 

persoane. 
Preşedintele completului de judecatã, constatând 

cercetarea judecãtoreascã încheiatã, acordã cuvântul în 
fond pãrţilor (ca sã-şi expunã punctul lor de vedere cu privire 
la situaţia de fapt şi de drept rezultatã din cercetarea 
judecãtoreascã). 

Ultimul cuvânt îl are inculpatul personal. 
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Dupã terminarea dezbaterilor, instanţa 
delibereazã, adoptând o hotãrâre pe care o aduce la 
cunoştinţã generalã prin pronunţare în şedinţã publicã. 

C. CÃILE DE ATAC ÎN MATERIE PENALÃ 
Partea nemulţumitã de o hotãrâre penalã are la dispoziţie 

cãile de atac, astfel: 
Pot fi atacate cu apel toate sentinţele penale (hotãrâri prin 

care cauza este soluţionatã în prima instanţã), cu urmãtoarele 
excepţii (acestea pot fi atacate numai cu recurs): 

• sentinţele privind infracţiunile pentru care punerea în 
mişcare a acţiunii penale se face la plângerea 
prealabilã a pãrţii vãtãmate; 

• sentinţele pronunţate de tribunalele militare, privind 
infracţiunile contra ordinii şi disciplinei militare 
sancţionate de lege cu pedeapsa închisorii de cel mult 
2 ani; 

• sentinţele pronunţate de curţile de apel şi Curtea 
Militarã de Apel; 

• sentinţele pronunţate de Secţia penalã a Înaltei Curţi 
de Casaţie şi Justiţie; 

• sentinţele de dezinvestire. 

Mai pot fi atacate cu recurs: 
• deciziile pronunţate de instanţe de apel, cu excepţia 

deciziilor prin care s-a dispus rejudecarea cauzelor; 
• încheierile de şedinţã, în cazurile prevãzute de lege 

(de ex: încheierile privitoare la mãsuri preventive, la 
mãsuri asiguratorii, încheierile prin care a fost 
suspendatã judecata în prima instanţã, încheierile prin 
care s-a dispus asupra cheltuielilor judiciare cuvenite 
martorului, expertului, interpretului sau apãrãtorului). 

Apelul şi recursul pot fi declarate de: 
• procuror şi inculpat, în privinţa laturii penale şi 

civile a cauzei; 
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• partea vãtãmatã, în ce priveşte latura penalã; 
• partea civilã şi partea responsabilã civilmente, în ce 

priveşte latura penalã şi latura civilã; 
• martor, expert, interpret, apãrãtor, cu privire la 

cheltuielile judiciare cuvenite acestora; 
• orice persoanã ale cãrei interese legitime au fost 

vãtãmate printr-o mãsurã sau printr-un act al instanţei. 
Cererea de apel sau recurs se depune la instanţa a cãrei 

hotãrâre se atacã. 

Persoana care se aflã în stare de deţinere poate 
depune cererea de apel în formã scrisã, la 
administraţia locului de deţinere, sau poate declara 
apelul oral, în faţa instanţei sau în faţa administraţiei 
locului de deţinere. 

Termenul general de apel şi de recurs este de 10 zile. În 
cazul judecãrii unor infracţiuni flagrante, termenul este de 3 
zile. 

Pentru pãrţi termenul curge de la pronunţare, dacã au fost 
prezente la dezbateri sau la pronunţare. 

Pentru pãrţile care au lipsit atât de la dezbateri cât 
şi la pronunţare şi pentru inculpatul deţinut, militar, 
sau internat într-un centru de reeducare, care au lipsit 
de la pronunţare, termenul curge de la data 
comunicãrii copiei dupã dispozitiv. 

Cererea privind exercitarea oricãrei cãi de atac trebuie sã 
fie formulatã în scris şi semnatã de titular. Cererea cuprinde: 

*" datele de identitate ale titularului, 
*" numãrul şi data hotãrârii atacate, 
*" denumirea instanţei care a pronunţat-o 
*" motivele exercitãrii cãii de atac 

În materie penalã, exercitarea oricãrei cãi de atac 
este scutitã de plata taxelor judiciare de timbru. 
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Contestaţia în anulare poate fi fãcutã de oricare dintre 
pãrţi împotriva hotãrârilor instanţelor de recurs (decizii), 
pentru motive care privesc nulitatea unor acte de procedurã 
(ex. citarea), sau când împotriva unei persoane s-au pronunţat 
douã hotãrâri definitive pentru aceeaşi faptã (hotãrârea 
judecãtoreascã este definitivã când împotriva ei nu mai poate 
fi exercitatã nici o cale de atac ordinarã). 

Contestaţia în anulare se introduce la instanţa de recurs 
care a pronunţat hotãrârea a cãrei anulare se cere sau la 
instanţa la care a rãmas definitivã ultima hotãrâre (când se 
exercitã ca urmare a existenţei, împotriva aceleiaşi persoane, 
a douã hotãrâri definitive pentru aceeaşi faptã) 

Contestaţia în anulare poate fi introdusã: 
• de partea împotriva cãreia se face executarea, cel mai 

târziu în 10 zile de la începerea executãrii; 
• de celelalte pãrţi, în 30 de zile de la data pronunţãrii 

hotãrârii contestate; 

În cazul existenţei a douã hotãrâri definitive 
împotriva aceleiaţi persoane, cu privire la aceeaşi 
faptã, contestaţia în anulare poate fi fãcutã oricând. 

Pot fi atacate cu revizuire de cãtre pãrţi, soţul şi rudele 
apropiate ale condamnatului, chiar dupã moartea acestuia, 
procuror, din oficiu, sau la sesizarea unor organe competente, 
hotãrârile judecãtoreşti definitive care conţin grave erori de 
fapt. 

Cererea de revizuire se adreseazã procurorului de la 
parchetul de pe lângã judecãtoria care a judecat cauza în 
prima instanţã. 

Termenul de revizuire este de 1 an de la data cunoaşterii 
de cãtre titularul cererii a faptelor, împrejurãrilor sau 
hotãrârilor prevãzute de lege. 

Recursul în interesul legii poate fi exercitat de 
procurorul general al Parchetului de pe lângã Înalta Curte de 
Justiţie şi Casaţie direct sau la cererea ministrului Justiţiei şi a 
Colegiilor de Conducere ale Curţilor de Apel. 
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D. REPREZENTAREA ŞI ASISTENŢA JURIDICÃ ÎN 
PROCESUL PENAL 

Avocatul poate reprezenta orice parte din procesul penal, 
caz în care cumuleazã calitatea de reprezentant cu cea de 
apãrãtor. 

Partea vãtãmatã, partea civilã şi partea responsabilã 
civilmente pot fi reprezentate în orice fazã a procesului 
penal, reprezentantul acestora având dreptul de a formula 
cereri, întrebãri, de a asista la efectuarea unor acte de 
urmãrire penalã, de a propune probe, de a ridica excepţii şi de 
a exercita cãile de atac împotriva hotãrârilor instanţei. 

Învinuitul sau inculpatul poate fi reprezentat: 

• în faza de urmãrire penalã - doar la efectuarea 
anumitor acte (percheziţii, cercetãri la faţa locului, 
autopsii), la celelalte fiind nevoie de prezenţa 
personalã a acestuia sau de mandat special (ex. în 
cazul împãcãrii); 

• în faza judecãţii - atât la judecata în primã instanţã, 
cât şi cãile de atac. 

Avocatul poate fi: 
• desemnat de cãtre parte (aceasta poate sã îşi aleagã 

un avocat care sã îi susţinã interesele) 
• desemnat din oficiu de cãtre organul judiciar 

competent (atunci când asistenţa juridicã este 
obligatorie pentru învinuit sau inculpat şi acesta nu şi-
a ales apãrãtor) când învinuitul sau inculpatul este: 

• minor; 
• militar în termen, militar cu termen redus, rezervist 

concentrat, elev al unei instituţii militare de 
învãţãmânt; 

• internat într-un centru de reeducare sau într-un institut 
medical educativ; 

• arestat, chiar în altã cauzã. 

În cursul judecãţii, asistenţa juridicã este 
obligatorie în cauzele în care legea prevede pentru 
infracţiunea sãvârşitã pedeapsa închisorii de 5 ani 
sau mai mare, ori când instanţa apreciazã cã 
inculpatul nu şi-ar putea formula singur apãrarea. 
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E. PUNEREA ÎN EXECUTARE A HOTÃRÂRILOR PENALE 
Ultima etapã a procesului penal este cea a executãrii 

hotãrârii. 
Se pot executa numai hotãrârile judecãtoreşti executorii. 
Hotãrârârile instanţei penale devin executorii la data 

când au rãmas definitive. Dar existã şi hotãrâri nedefinitive 
care sunt executorii atunci când legea dispune. 

Instanţa de executare pentru hotãrârile penale 
definitive este prima instanţã (cea care a judecat 
cauza în fond). 

*" Executarea unei hotãrâri penale parcurge douã etape: 
a) instanţa de executare emite mandatul de 

executare, pe care îl comunicã organelor de 
poliţie şi urmãreşte punerea în executare a 
hotãrârii; 

b) organul de poliţie pune în executare mandatul. 
*" Hotãrârea judecãtoreascã se executã cu privire la: 

1. pedepse (sunt singurele sancţiuni penale, mãsuri de 
constrângere şi de reeducare a condamnatului şi au ca scop 
prevenirea sãvârşirii de noi infracţiuni) care pot fi: 

>- sancţiuni principale 
• detenţiunea pe viaţã - a înlocuit pedeapsa cu 

moartea, nu se aplicã minorilor şi persoanelor 
care au împlinit 60 ani, se aplicã alternativ cu 
pedeapsa închisorii 

• închisoarea - de la 15 zile la 30 de ani; are limite 
generale şi speciale; este reglementatã alternativ 
cu pedeapsa amenzii sau cu pedeapsa detenţiunii 
pe viaţã; se executã în penitenciare. 

• amenda penalã - poate fi reglementatã alternativ 
cu închisoarea sau poate fi unicã; se trece în 
cazierul judiciar 

>- sancţiuni complementare 
• interzicerea unor drepturi de la 1 la 10 ani 

- dreptul de a alege şi a fi ales în funcţii elective 
publice 
- dreptul de a ocupa o  funcţie ce implicã 
autoritatea de stat 
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- drepturile pãrinteşti 
- dreptul de a fi tutore sau curator. 

•     degradarea militarã 
>- sancţiuni  accesorii  (interzicerea  unor   drepturi 

prevãzute de lege) 

2. mãsuri de siguranţã (se iau pentru a înlãtura o stare 
de pericol) 

• obligarea la tratament medical 
• internarea medicalã 
• interzicerea de a ocupa o funcţie, de a exercita o 

profesie, o meserie ori o altã ocupaţie 
• interzicerea de a se afla în anumite localitãţi 
• expulzarea strãinilor 
• confiscarea specialã 
• interdicţia de a reveni în locuinţa familiei pe o 

perioadã determinatã 

3. mãsuri educative (se iau faţã de minori) 
• mustrarea 
• libertatea supravegheatã 
• internare într-un centru de reeducare 
• internare într-un centru de îngrijire 

*" În executarea hotãrârii penale pot interveni anumite 
schimbãri: 

• revocarea sau anularea suspendãrii condiţionate 
• revocarea sau anularea executãrii pedepsei la locul de 

muncã 
• înlocuirea pedepsei detenţiei pe viaţã 
• înlocuirea pedepsei amenzii (dacã cel condamnat se 

sustrage de la executare) 
• eliberarea condiţionatã a condamnatului 

 

• încetarea executãrii pedepsei la locul de muncã 
• înlocuirea executãrii pedepsei pentru militari 
• reducerea pedepsei pentru militari 
• amânarea sau întreruperea executãrii pedepsei. 
Condamnatul,  reprezentantul sãu legal,  soţul/soţia 

condamnatului,   apãrãtorul  condamnatului,  precum  şi 
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procurorul poate solicita sã se amâne sau sã se întrerupã 
executarea pedepsei dacã: 

*l* se constatã printr-o expertizã medico-legalã cã cel 
condamnat suferã de o boalã care îl pune în 
imposibilitate de a executa pedeapsa (dacã expertiza 
efectuatã de instituţia medicalã competentã stabileşte 
atât gravitatea bolii, cât şi împrejurarea cã aceasta nu 
poate fi tratatatã corespunzãtor în penitenciar) 

*l* condamnata este gravidã sau are un copil mai mic de 
1 an 

*l* din cauza unor împrejurãri speciale executarea 
imediatã a pedepsei ar avea consecinţe grave pentru 
condamnat, familie sau unitatea unde lucreazã 
condamnatul 

®* Cererea de amânare sau întrerupere a executãrii 
pedepsei se adreseazã fie instanţei care a pus în 
executare hotãrârea, fie instanţei în a cãrei razã 
teritorialã se aflã locul de deţinere, corespunzãtoare în 
grad instanţei de executare. 

Timpul cât executarea a fost întreruptã sau amânatã 
nu se socoteşte în durata pedepsei. 

*" Executarea hotãrârilor penale poate fi contestatã de 
condamnat în tot timpul executãrii, pânã la 
împlinirea termenului pedepsei, dacã: 
>- împotriva lui s-a pus în executare o hotãrâre care 

nu era definitivã 
>~ se pun în executare dispoziţiile unei hotãrâri faţã 

de condamnat, deşi hotãrârea priveşte o altã 
persoanã 

>~ se iveşte vreo nelãmurire cu privire la hotãrârea 
care se executã sau vreo împiedicare la executare 

>~ a intervenit amnistia, prescripţia, graţierea sau 
orice altã cauzã de stingere ori de micşorare a 
pedepsei, precum şi orice alt incident ivit în 
cursul executãrii. 

ARESTAREA PREVENTIVÃ A ÎNVINUITULUI SAU 
INCULPATULUI 

®*  Se ia numai în urmãtoarele condiţii: 
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a) existã probe sau indicii temeinice cã învinuitul sau 
inculpatul a sãvârşit o faptã prevãzutã de legea penalã. 

b) pentru infracţiunea sãvârşitã legea prevede pedeapsa 
închisorii sau a detenţiunii pe viaţã; 

c) existã indicii temeinice cã inculpatul are una dintre 
urmãtoarele atitudini: 
 

• a fugit ori s-a ascuns, ori existã date cã va încerca sã 
fugã sau sã se sustragã de la urmãrirea penalã 

• a încãlcat, cu rea-credinţã, mãsura obligãrii de a nu 
pãrãsi localitatea sau ţara 

• încearcã sã zãdãrniceascã aflarea adevãrului prin 
influenţarea cuiva ori prin distrugerea mijloacelor 
materiale de probã; 

• pregãteşte sãvârşirea unei noi infracţiuni; 
• a sãvârşit cu intenţie o nouã infracţiune; 
• exercitã presiuni asupra persoanei vãtãmate sau 

încearcã o înţelegere frauduloasã cu aceasta; 
• a sãvarşit o infracţiune pentru care legea prevede 

pedeapsa detenţiunii pe viaţã sau pedeapsa închisorii 
mai mare de 4 ani şi existã probe cã lãsarea sa în 
libertate prezintã un pericol concret pentru ordinea 
publicã. 

Arestarea învinuitului sau inculpatului se 
dispune doar când se considerã cã aceastã mãsurã 
este necesarã pentru interesul urmãririi penale. 

*" Ascultarea învinuitului sau inculpatului în prezenţa 
avocatului ales sau desemnat din oficiu este 
obligatorie 

*" În cursul urmãririi penale arestarea preventivã a 
inculpatului se dispune pentru cel mult 30 de zile 

se poate prelungi cu câte cel mult 30 de zile, fãrã 
sã depãşeascã un termen rezonabil şi nu mai mult 
de 180 de zile 

*" În cursul urmãririi penale, arestarea învinuitului se 
dispune pentru cel mult 10 zile, luându-se în 
considerare perioada de reţinere sau arestare 
preventivã anterioarã. 

*" În faza de judecatã instanţa verificã periodic (nu mai 
târziu de 60 de zile), legalitatea şi temeinicia arestãrii 
preventive. 
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PROCEDURA JUDECÃRII PROPUNERII DE ARESTARE 
PREVENTIVÃ 

Procurorul, din oficiu, sau la sesizarea organului de 
cercetare penalã, dacã apreciazã cã este în interesul urmãririi 
penale arestarea învinuitului/inculpatului, îl ascultã în 
prezenţa apãrãtorului, apoi prezintã dosarul cauzei cu 
propunerea de arestare preventivã preşedintelui instanţei sau 
judecãtorului delegat. 

Propunerea de arestare preventivã o judecã instanţa de 
fond a cauzei sau cea corespunzãtoare în a cãrei razã 
teritorialã se aflã locul de deţinere, sau judecãtorul delegat de 
preşedintele instanţei. 

Preşedintele instanţei sau judecãtorul delegat fixeazã ziua 
şi ora de soluţionare a propunerii. 

Ziua şi ora se comunicã apãrãtorului inculpatului şi 
procurorului (care asigurã prezenţa în faţa judecãtorului a 
învinuitului). 

PROPUNEREA DE ARESTARE 
PREVENTIVÃ SE JUDECÃ ÎN CAMERÃ DE 
CONSILIU, şedinţa de judecatã nefiind publicã. 

Învinuitul/inculpatul este ascultat de cãtre judecãtor. 
Judecãtorul admite sau, dupã caz, respinge propunerea 

de arestare preventivã prin încheiere motivatã. 
În cazul admiterii propunerii de arestare se emite 

mandatul de arestare. 
Încheierea instanţei poate fi atacatã cu recurs în 24 de ore 

de la pronunţare de cãtre procuror şi învinuitul/ inculpatul 
prezent şi de la comunicare de cãtre cel absent. 

Dosarul se înainteazã instanţei de recurs în 24 de ore de la 
declararea recursului, iar acesta se soluţioneazã în 24 de ore 
în cazul arestãrii învinuitului şi în 3 zile în cazul arestãrii 
inculpatului. 

Recursul   la   încheierile   privind    arestarea 
preventivã se judecã în şedinţã publicã. 

Şi prelungirea arestãrii inculpatului în cursul urmãririi 
penale se face dupã aceeaşi procedurã, iar soluţionarea 
propunerii are loc, de cãtre judecãtor tot în Camera de 
Consiliu (nu în şedinţã publicã). 

Termenul de recurs este acelaşi, 24 de ore de la 
pronunţare pentru procuror şi învinuitul/inculpatul prezent şi 
de la comunicare pentru cel absent. 
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Fiecare prelungire de arestare preventivã în cursul 
urmãririi penale nu poate depãşi 30 de zile. 

Arestarea preventivã a inculpatului poate fi dispusã 
şi în cursul judecãţii, în aceleaşi condiţii, cu aceleaşi 
garanţii şi se soluţioneazã dupã procedura de mai sus. 

REGULI SPECIALE PENTRU ARESTAREA PREVENTIVÃ A 
ÎNVINUITULUI SAU INCULPATULUI MINOR 

*" Despre arestarea preventivã a unui inculpat/ învinuit 
minor, se încunoştinţeazã în termen de 24 de ore 
pãrinţii/ tutorele şi Serviciul de Probaţiune de pe 
lângã Tribunal, consemnându-se aceasta într-un 
proces verbal 

*" În timpul arestãrii preventive minorii se ţin separat 
de majori, în locuri anume destinate acestora. 

*" Minorul între 14 ã i 16 ani nu poate fi arestat 
preventiv decât dacă pedeapsa prevãzutã de lege 
pentru fapta de care este învinuit este detenţiunea pe 
viaţã sau închisoarea de 10 ani sau mai mare şi o altã 
mãsurã preventivã nu este suficientã. 

>- Durata arestãrii inculpatului minor între 14 şi 16 ani 
este, în cursul urmãririi penale, de cel mult 15 zile, 
iar verificarea legalitãţii şi temeiniciei arestãrii 
preventive se efectueazã periodic în cursul judecãţii, 
dar nu mai târziu de 30 de zile. 

>- Prelungirea acestei mãsuri în cursul urmãririi penale 
sau menţinerea ei în timpul judecãţii nu poate fi 
dispusã decât în mod excepţional. Arestarea preventivã 
a minorului în cursul urmãririi penale este limitatã la 
un termen rezonabil şi nu mai mult de 60 de zile, 
fiecare prelungire neputând depãşi 15 zile. 

*" Inculpatul minor mai mare de 16 ani poate fi arestat 
preventiv în cursul urmãririi penale pe o duratã de 
cel mult 20 de zile, iar verificarea legalitãţii şi 
temeinicia mãsurii se efectueazã periodic în cursul 
judecãţii, dar nu mai târziu de 40 de zile. 
>- Durata mãsurii poate fi prelungitã de fiecare datã 

cu cel mult 20 de zile, fãrã ca aceasta sã poatã 
depãşi în cursul urmãririi penale în total 90 de 
zile. 

Durata arestãrii învinuitului minor este de cel 
mult 3 zile, indiferent de vârstã. 
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SIMBOLURILE AUTORITÃŢII JUDECÃTOREŞTI 

CE ESTE ŞI DE UNDE VINE DREPTUL 

ELEMENTE DE DREPT 

ELEMENTE DE DREPT CIVIL
- Ordonanţa Preşedinţialã 

ELEMENTE DE DREPTUL FAMILIEI
- Divorţul 
- Adopţia 

COMERCIAL 
- judecarea litigiilor comerciale 

ELEMENTE DE DREPTUL MUNCII 
- conflictele de muncã 

ELEMENTE DE DREPT CONTRAVENŢIONAL 
- plângerea împotriva procesului-verbal de constatare 

a contravenţiei 

ELEMENTE DE DREPT PENAL 
- etapele procesului penal - cãile 

de atac în materie penalã 
- reprezentarea şi asistenţa juridicã în procesul penal 

- punerea în executare a  hotãrârilor penale - 
arestarea preventivã 


