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Linkuri utile privind sistemul judiciar: 

 www.csm1909.ro — Consiliul Superior al Magistraturii; 
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 www.mpublic.ro—Ministerul Public; 

 www.just.ro—Ministerul Justiţiei; 

 portal.just.ro—portalul instanţelor de judecată; 

În conformitate cu dispoziţiile Constituţiei României, autori-

tatea judecătorească este alcătuită din instanţele judecăto-

reşti, Ministerul Public şi Consiliul Superior al Magistraturii. 

Consiliul Superior al Magistraturii este garantul indepen-

denţei justiţiei. Consiliul gestionează în exclusivitate aspec-

tele ţinând de recrutarea şi cariera magistraţilor, judecători 

sau procurori, iar prin secţiile sale îndeplineşte rolul de 

instanţă de judecată în materie disciplinară. CSM îndepli-

neşte şi alte atribuţii prevăzute de lege. 

În România, justiţia se înfăptuieşte numai de către Înalta 

Curte de Casaţie şi Justiţie şi celelalte instanţe judecăto-

reşti, respectiv curţi de apel, tribunale, tribunale specializa-

te, judecătorii şi instanţele militare. Înalta Curte de Casaţie 

şi Justiţie este instanţa cea mai înaltă în grad, iar rolul său 

fundamental este de a asigura interpretarea şi aplicarea 

unitară a legii de către celelalte instanţe judecătoreşti. 

Principalele instrumente de unificare a practicii judiciare 

sunt recursul în interesul legii, în cadrul căruia se stabi-

leşte modalitatea corectă de interpretare a legii în chestiu-

nile de drept care au primit o dezlegare diferită din partea 

instanţelor judecătoreşti (practică judiciară neunitară) şi 

hotărârea prealabilă pentru dezlegarea unor chestiuni de 

drept prin intermediul căreia instanţa supremă dă o rezol-

vare de principiu unei chestiuni de drept de a cărei lămuri-

re depinde soluţionarea pe fond a unei cauze de pe rolul 

unei instanţe, chestiune care este nouă, în privinţa aceste-

ia instanţa supremă nu a mai statuat anterior şi nici nu 

face obiectul unui recurs în interesul legii în curs de so-

luţionare. 

În România funcţionează 15 curţi de apel, fiecare incluzând 

în sfera sa de competenţă teritorială 2-4 judeţe. În fiecare 

judeţ, precum şi în municipiul Bucureşti, funcţionează câte 

un tribunal, în localitatea de reşedinţă a judeţului. De ase-

menea, în prezent funcţionează 4 tribunale specializate, 3 

în materie comercială (Cluj, Argeş şi Mureş) şi unul în mate-

ria cauzelor cu minori şi de familie (Braşov). Pe teritoriul 

României funcţionează 176 de judecătorii, numărul aces-

tora fiind redus în urma închiderii instanţelor foarte mici. 

De asemenea, pe teritoriul României funcţionează o Curte 

Militară de Apel şi un tribunal militar territorial (ambele în 

Bucureşti) şi 4 tribunale militare. 

Fiecare instanţă judecătorească este condusă de un 

preşedinte, ajutat de unul sau mai mulţi vicepreşedinţi, în 

funcţie de gradul şi mărimea instanţei. De asemenea, în 

cadrul fiecărei instanţe există un colegiu de conducere care 

se pronunţă asupra problemelor cele mai importante legate 

de activitatea instanţei. 

În activitatea judiciară, Ministerul Public reprezintă interesele  

generale ale societăţii şi apără ordinea de drept, precum şi 

drepturile şi libertăţile cetăţenilor. Ministerul Public îşi exerci-

tă atribuţiile prin procurori constituiţi în parchete, cu respec-

tarea principiului legalităţii, al imparţialităţii şi al controlului 

ierarhic, sub autoritatea ministrului justiţiei. Parchetele 

funcţionează pe lângă fiecare instanţă judecătorească (cu 

excepţia celor trei tribunale specializate în materie comercia-

Judecătoriile judecă numai cauze în primă instanţă, potrivit 

competenţei stabilite de lege. Tribunalele şi Curţile de apel 

judecă atât în primă instanţă (cauze mai complexe), cât şi 

apelurile/recursurile împotriva hotărârilor pronunţate de 

instanţele ierarhic inferioare, după caz. Judecarea cauzelor 

în primă instanţă se face de către complete compuse dintr-

un singur judecător, în apel de complete compuse din doi 

judecători, iar în recurs din 3 judecători.  

Parchetele, asemenea instanţelor judecătoreşti sunt consti-

tuite într-o structură piramidală, Ministerul public fiind con-

dus de procurorul general al Parchetul de pe lângă Înalta 

Curte de Casaţie şi Justiţie. În cadrul parchetului de pe lângă 

instanţa supremă funcţionează două structuri specializate, 

cu competenţă şi organizare speciale—Direcţia Naţională 

Anticorupţie şi Direcţia de Investigare şi Combatere a In-

fracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism, conduse 

de către procuror-şefi. Parchetele de pe lângă curţile de apel 

sunt conduse de procurori generali, iar cele de pe lângă tri-

bunale şi judecătorii de către prim-procurori. În cadrul fiecă-

rui parchet funcţionează un colegiu de conducere, iar, în 

funcţie de rangul ierarhic şi dimensiunea parchetului, condu-

cătorul acestuia poate fi ajutat de unul sau mai mulţi ad-

juncţi. Pe lângă fiecare instanţă militară funcţionează câte 

un parchet militar. 

În cursul anului 2016, instanţele judecătoreşti au avut pe 

rol 2.995.276 de cauze, ceea ce corespunde unei scăderi 

cu 1,47% comparativ cu perioada anterioară. Nivelul cauze-

lor nou intrate în anul 2016  a crescut faţă de anul 2015 

cu 143.839 dosare ceea ce corespunde unei creşteri cu 

7,06%, în timp ce faţă de anul 2012 a scăzut cu 275.264 

dosare (11,21%). Din totalitatea dosarelor înregistrate pe 

rolul instanţelor naţionale, au fost soluţionate 2.177.646 

cauze în anul 2016 (2.237.221 cauze în anul 2015), ceea 

ce reprezintă un procent de soluţionare de 72,7% (73,59% 

în perioada anterioară). Nivelul stocurilor în anul 2016 a 

scăzut faţă de anul 2015 cu 188.583 dosare, ceea ce re-

prezintă o scădere cu 18,78%, iar comparativ cu anul 2012 

a scăzut cu 65.132 (7,4%).  

Volumul de activitate total al parchetelor în anul 2016 a 

fost de 3.258.290 lucrări (din care 1.776.215 dosare pe-

nale). Media naţională de cauze per procuror la parchetele 

de pe lângă judecătorii a fost în anul 2016 de 1.480 de 

cauze, la parchetele de pe lângă tribunale 147,85 cauze 

per procuror, iar la parchetele de pe lângă curţile de apel 

de 70,21 de cauze. 

La nivelul lunii octombrie 2017, în sistemul judiciar existau 

5.067 de posturi de judecător şi 2.969 posturi de procuror. 

Dintre acestea, erau vacante 618 de posturi de judecător şi 

544 posturi de procuror.  

Ministerul Justiţiei, ca organ al puterii executive, nu face 

parte din autoritatea judecătorească. Totuşi, conform legii, 

Ministerului Justiţiei îi revine sarcina de a asigura buna 

organizare şi administrare a justiţiei ca serviciu public. Toto-

dată, bugetul curţilor de apel, tribunalelor şi judecătoriilor 

este administrat de Ministerul Justiţiei. 


