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SIMBOLURILE AUTORITÃÞII JUDECÃTOREªTI
Roba
Roba este o hainã cu croialã
largã, guler gen tunicã, ºi
mâneci largi.

ªtiaþi cã:
Robele negre au fost
adoptate de judecãtorii
englezi la sfârºitul 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 roºu
aprins au devenit foarte populare. În 1635, culoarea robelor
a fost reglementatã de un decret al judecãtorilor unei curþi
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, roºu-ciclamen - la tribunale, mov - la
curþile de apel.
Grefierii de la toate instanþele poartã robe de culoare
gri-petrol cu baveta albã.
La Înalta Curte de Casaþie ºi Justiþie, în ºedinþele de
judecatã ale Completului de 9 judecãtori ºi ale secþiilor,
judecãtorii poartã robã de culoare neagrã, iar în ºedinþele
Secþiilor Unite, robã de culoare mov.
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Balanþa
Zeiþa Themis-simbolul antic aljustiþiei

ªtiaþi cã:
Insigna
purtatã
de
judecãtorii români preia din
aceste simboluri balanþa ºi
spada, la care se adaugã
cununa aurie de lauri ºi
Constituþia pe care sînt
înscrise cuvintele "JUS" ºi
"LEX"
În iconografia anticã, simbolul justiþiei a fost
reprezentat de zeiþa Themis - o femeie severã, legatã la ochi,
purtând într-o mânã o balanþã, iar în cealaltã o sabie.
Semnificaþia acestor simboluri este: eºarfa care acoperã
ochii zeiþei ºi balanþa sugereazã funcþia esenþialã a
judecãtorului, aceea de a spune dreptul - jurisdicþio - în
condiþii de independenþã ºi imparþialitate. În examinarea
cauzelor judecãtorul trebuie sã cântãreascã drepturile ºi
interesele fiecãrei pãrþi, fãrã sã þinã seama de consideraþiuni
strãine procesului, oricare ar fi ele. Sabia semnificã
executarea silitã.
Ciocãnelul

În sãlile de judecatã
din România, acest
simbol nu a fost pãstrata rãmas doar o legendã.
Îºi gãseºte originile în secolul al X-lea al mitologiei
scandinave, cu conexiuni pânã înaintea secolelor al VI-lea ºi
al VII- lea. Sãpãturile arheologice au demonstrat existenþa
unor mici amulete din metal, reprezentând ciocanul magic
al zeului Thor - patronul justiþiei, conducãtorul oamenilor
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ºi al lumii, zeu al naturii, dar ºi al fulgerelor ºi al rãzboiului,
el deþine niºte obiecte magice: o centurã, care îi conferã
puterea divinã cât timp o poartã, niºte mãnuºi de fier
indispensabile pentru a þine ºi a folosi un ciocan magic
numit Mjollnir ("mãcinãtorul").
Acest ciocan revine în mâinile sale dupã fiecare
aruncare ºi simbolizeazã fulgerele. Se spune cã acest ciocan
nu ºi-a greºit þinta niciodatã.
CE ESTE ªI DE UNDE VINE DREPTUL?
Dreptul reprezintã un ansamblu de reguli de
comportare în relaþiile sociale.
Orice instanþã îºi 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
democraþie parlamentarã, Parlamentul ales prin vot
(Camera Deputaþilor ºi Senatul) trebuie întotdeauna sã
adopte legile.
Pentru organizarea executãrii legilor, Guvernul adoptã
hotãrâri, iar în temeiul legii speciale de abilitare, emite
ordonanþe sau ordonanþe de urgenþã. Acestea sunt, ulterior,
aprobate sau respinse de Parlament.
În anumite domenii, au putere de legiferare consiliile
judeþene (pentru întreg judeþul) sau consiliile locale (pentru
respectivul oraº sau comunã). Aceste organisme adoptã
hotãrâri, obligatorii pentru toþi locuitorii unitãþii
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 oraºului).
2. Jurisprudenþa
Toate hotãrârile luate de toate instanþele din þarã
formeazã jurisprudenþa.
Când trebuie sã ia o hotãrâre asupra unei cauze cu care
a fost investit, judecãtorul poate consulta jurisprudenþa,
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 ºi sã se îndepãrteze de ele ºi sã
pronunþe o hotãrâre total diferitã. Astfel se creeazã o nouã
jurisprudenþã ºi, astfel, se poate ajunge chiar la
reactualizarea legilor.
3. Cutuma (obiceiul)
Diferite pãrþi ale þãrii au, adesea, propriile lor obiceiuri,
sau anumite profesii sau ocupaþii au diferite uzanþe.
Uzanþele convenþionale din domeniul bancar, de exemplu,
diferã de la instituþie la instituþie. Instanþa va þine seama de
aceste uzanþe în hotãrârea sa.
4.Tratatele internaþionale
Tratatele internaþionale sunt înþelegeri între douã sau
mai multe state.
Când statele semneazã ºi ratificã un tratat, sunt obligate
sã îºi modifice legislaþia internã, astfel încât sã fie conformã
cu tratatul semnat.
Deci, legislaþia naþionalã nu poate fi în conflict cu
tratatele internaþionale. Dacã o instanþã descoperã existenþa
conflictului, va aplica tratatul ºi nu legea internã.
Un tratat internaþional foarte cunoscut este Convenþia
Europeanã pentru Protecþia Drepturilor Omului ºi a
Libertãþilor Fundamentale (Convenþia EDO).
ªtiaþi cã:
România a aderat în 1994 la Convenþia
Europeanã pentru Protecþia Drepturilor Omului ºi
a Libertãþilor Fundamentale (Convenþia EDO),
aceasta devenind lege internã.
CE ESTE DREPTUL CIVIL?
Dreptul civil conþine toate legile ºi principiile care
reglementeazã drepturile ºi obligaþiile persoanelor
individuale sau colective unele faþã de altele.
Zilnic existã o avalanºã de acþiuni în care sunt implicate
persoane individuale. Deºi oamenii abia dacã se gândesc la
acest aspect, ei folosesc zilnic reguli, uneori chiar reguli
complexe.
4
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Din punct de vedere legal cumpãrarea unui sandwich,
de exemplu, este o formã de contract de vânzare
cumpãrare, care conþine reguli despre oferta ºi acceptarea
"bunului"(sandwich-ul), preþ, data livrãrii, etc.
Este bine cã, în viaþa de zi cu zi, nu suntem, sau nu
întotdeauna suntem, conºtienþi de prezenþa acestor reguli.
Ar fi dificil ºi foarte complicat sã ducem o viaþã normalã
dacã ne-am gândi tot timpul la reguli.
Lucrurile se schimbã când, de exemplu, apar probleme
la magazin. În exemplul anterior, vânzãtorul ºi
cumpãrãtorul pot sã nu fie de acord cu privire la
prospeþimea produsului. Cumpãrãtorul se aºteaptã 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
situaþii, însã, datoritã domeniului enorm al dreptului civil,
este adesea dificil pentru un avocat, de exemplu, sã
determine dacã a studiat toate textele relevante, hotãrârile ºi
teoria, astfel încât sã fie sigur cã a construit cea mai bunã
apãrare ºi cã va câºtiga.
Acelaºi lucru este valabil pentru instanþe, atunci când se
pune problema pronunþãrii unei soluþii. Chiar dacã este
mai mult sau mai puþin cert cã judecãtorul a cercetat toate
textele relevante, este, de obicei, practic, imposibil sã
deduci soluþia pe care o va pronunþa în cazul concret pe
care îl are în faþã.
Nici în prezent dreptul civil nu acoperã toate
problemele care pot sã aparã în societate. În aceastã situaþie,
instanþele - la cererea pãrþilor implicate în cauzele din faþa
lor - sunt obligate sã gãseascã o soluþie bazatã pe toate
probele pe care le-au vãzut ºi ascultat referitor la situaþia
respectivã. De cele mai multe ori, persoanele care iniþiazã o
procedurã legalã nu vor ºti, de la început, care va fi soluþia
pronunþatã de instanþã.
ªtiaþi cã:
Judecãtorul nu poate refuza sã judece pe motiv
cã legea nu prevede sau cã este întunecatã sau
neîndestulãtoare, pentru cã ar sãvârºi fapta numitã
"denegare de dreptate" (art.3, Codul Civil)
Aceste informaþii sunt destinate publicului ºi nu constituie
consultanþã juridicã. La nevoie consultaþi un avocat.
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Substanþa 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 ºtie, de exemplu, cum sã procedeze sã îºi atingã
un obiectiv personal (sã cumpere ceva, sã închirieze o casã,
sã îºi primeascã banii împrumutaþi). Astfel de reguli se
gãsesc pe larg în Codul civil, dar oamenii nu sunt þinuþi de
ele, nu sunt obligaþi sã facã totul aºa 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 ºi 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 ºi dreptul penal, este imperativ.
Conþine reguli aplicabile atunci când ceva merge rãu
între douã sau mai multe persoane care acþioneazã legal una
împotriva celeilalte sau intenþioneazã sã o facã. Persoanele
sunt obligate sã acþioneze 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 acþioneazã legal unul
împotriva celuilalt. ªi chiar dacã pãrþile implicate ar dori sã
convinã altfel, ei nu îºi pot crea propriile lor înþelegeri
despre cum sã se desfãºoare procesul (cel puþin nu în
instanþã).
Din dreptul civil fac parte mai multe ramuri de drept.
Dreptul civil este dreptul comun faþã de dreptul comercial
sau faþã de orice ramurã de drept privat: dreptul muncii,
dreptul asigurãrilor sociale, dreptul familiei, etc.
În aceastã broºurã am inclus câteva dintre cele mai
cunoscute ºi folosite acþiuni civile, pentru a explica modul
în care funcþioneazã dreptul:
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ELEMENTE DE DREPT CIVIL
ORDONANÞA PREªEDINÞIALÃ
Este o acþiune civilã des folositã pentru rezolvarea
urgentã a unei situaþii legate de pãstrarea unui drept care,
prin întârziere, s-ar putea pierde sau s-ar produce o pagubã.



Partea care solicitã ordonanþa preºedinþialã
trebuie sã facã o cerere de chemare în judecatã în
care sã arate ºi sã motiveze urmãtoarele:

Cererea trebuie sã cuprindã:
•

datele personale ºi de identificare ale pãrþilor: nume,
prenume, domiciliu sau reºedinþã, iar pentru
persoanele juridice, numãrul de înmatriculare la
Registrul Comerþului, codul fiscal ºi contul bancar.

•

ce drept solicitã reclamantul sã îi fie recunoscut de
cãtre pârât

•

urgenþa,

•

aparenþa dreptului

•

mãsurile concrete pe care le solicitã

•

Prezentarea pe scurt a faptelor

•

textul de lege pe care reclamantul îºi întemeiazã
cererea (aceastã precizare nu este obligatorie,
instanþa sesizatã calificã acþiunea)

•

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 pãrþi sunt, plus unul
pentru instanþã
Competenþa în materie de ordonanþe preºedinþiale
revine, dupã caz, fie instanþei care a fost deja investitã cu o
cerere principalã de chemare în judecatã, fie instanþei care
ar fi putut sã fie investitã cu o asemenea cerere ºi era
competentã sã o rezolve.



Instanþa va aprecia urgenþa ºi oportunitatea
mãsurilor la momentul când cererea de

Aceste informaþii sunt destinate publicului ºi nu constituie
consultanþã juridicã. La nevoie consultaþi un avocat.

7

DREPTUL PE ÎNÞELESUL TUTUROR

ordonanþã a fost fãcutã (pentru cã este posibil ca
între timp împrejurãrile sã se fi schimbat)
Ordonanþa preºedinþialã poate fi datã ºi fãrã
citarea parþilor, dacã instanþa apreciazã
stringenþa luãrii imediate a unor mãsuri.



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



Cãile
de
atac
preºedinþiale:
•
•

împotriva

ordonanþei

Recursul - poate fi exercitat în termen de 5 zile
de la pronunþare.
Contestaþia în anulare

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

ELEMENTE DE DREPTUL FAMILIEI
Dreptul familiei este o ramurã a dreptului privat care se
ocupã de relaþiile din cadrul familiei, relaþiile dintre pãrinþi
ºi copii, ocrotirea minorilor aflaþi în dificultate.
Cea mai întâlnitã acþiune din aceastã materie este
divorþul.
DIVORÞUL
-

reprezintã unul dintre modurile de desfacere a
cãsãtoriei.

Condiþii:
 Dacã cei doi soþi sunt de acord, divorþul se poate
pronunþa numai:
- dacã pânã la data cererii de divorþ a trecut cel
puþin un an de la încheierea cãsãtoriei ºi
- dacã nu existã copii minori rezultaþi din
cãsãtorie.
 Dacã cei doi soþi nu sunt de acord, divorþul se poate
8
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pronunþa la cererea unuia dintre ei, dacã instanþa
apreciazã cã existã motive temeinice care sã fi
vãtãmat grav raporturile dintre soþi, 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 divorþ:
-

refuzul nejustificat al unuia dintre soþi de a locui
împreunã cu celãlalt sau separaþia în fapt (plecarea
soþului pârât de la domiciliul comun);

-

infidelitatea unuia dintre soþi;

-

violenþa moralã, fizicã

-

existenþa unei boli grave incurabile de care suferã
unul dintre soþi, continuarea cãsãtoriei devenind
imposibilã.

Consecinþele divorþului:
 Cu privire la relaþiile personale dintre soþi
- calitatea de soþ înceteazã pentru viitor; fiecare
soþ divorþat se poate recãsãtori;
- fiecare dintre soþi redobândeºte numele avut
înainte de încheierea cãsãtoriei. Excepþie: soþii
se pot învoi ca acela dintre ei care a purtat în
timpul cãsãtoriei numele de familie al celuilalt
soþ sã pãstreze acest nume ºi dupã desfacerea
cãsãtoriei, cu condiþia ca instanþa sã ia act de
învoialã chiar prin hotãrârea de divorþ, iar nu
ulterior.
- înceteazã obligaþia de sprijin moral dintre soþi.
 Cu privire la împãrþirea bunurilor comune ale
soþilor
Împãrþirea bunurilor comune se poate face fie prin
acordul soþilor, fie prin hotãrâre judecãtoreascã.
 Soþii se pot înþelege cu privire la împãrþirea
bunurilor comune:
- concomitent cu intervenirea hotãrârii de divorþ;
- în cursul procesului de divorþ, fie cã învoiala se
face în faþa instanþei, fie printr-un act autentic;
în perioada imediat urmãtoare rãmânerii
Aceste informaþii sunt destinate publicului ºi nu constituie
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definitive a hotãrârii de divorþ;
- dupã înregistrarea hotãrârii de divorþ pe
marginea actului de cãsãtorie.
 Dacã soþii nu se înþeleg cu privire la împãrþirea
bunurilor comune, cererea se va putea introduce o
datã cu cererea de divorþ sau separat, ulterior
desfacerii cãsãtoriei prin divorþ. Cota-parte ce se
cuvine fiecãruia dintre soþi se stabileºte în raport cu
contribuþia sa la dobândirea ºi conservarea
bunurilor comune. În stabilirea aportului fiecãruia
dintre soþi la dobândirea bunurilor comune se va
lua în considerare ºi munca femeii depusã în
gospodãrie ºi pentru creºterea copiilor. Stabilirea
contribuþiei fiecãrui soþ la dobândirea bunurilor
comune se poate face prin orice mijloc de probã,
deoarece este vorba de dovedirea unei situaþii de
fapt.
 Cu privire la copiii minori ai soþilor
Instanþa este obligatã, chiar dacã nu existã o cerere
scrisã din partea soþilor, sã se pronunþe, prin hotãrârea de
divorþ, ºi asupra încredinþãrii copiilor minori, þinând seama
de interesul acestora.
Pentru a hotãrî, instanþa ascultã pãrinþii, autoritatea
tutelarã ºi pe copiii care au împlinit vârsta de 10 ani.
Învoiala pãrinþilor cu privire la încredinþarea
copiilor nu este obligatorie pentru instanþa de
judecatã.
În cazul în care copilul a fost încredinþat unui pãrinte,
acesta exercitã drepturile ºi îndatoririle pãrinteºti cu privire
la persoana copilului.
Celãlalt pãrinte pãstreazã dreptul de a avea legãturi
personale cu copilul, precum ºi de a veghea la creºterea,
educarea, învãþãtura ºi pregãtirea lui profesionalã. Tot
celãlalt pãrinte are ºi obligaþia de a contribui la întreþinerea
copilului neîncredinþat lui cu o sumã lunarã de bani, în
funcþie de veniturile sale ºi de numãrul de copii aflaþi în
întreþinere:
a. o pãtrime din salariu pentru un copil
b. o treime din salariu pentru doi copii

10
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c. o jumãtate din salariu pentru trei sau mai mulþi
copii
Pãrintele care nu plãteºte trei luni consecutiv cu
rea credinþã obligaþia de întreþinere faþã de minorul
sãu încredinþat celuilalt pãrinte sãvârºeºte
infracþiunea de abandon de familie ºi riscã pedeapsa
închisorii sau amenzii.

 Cu privire la obligaþia de a plãti drepturi de
întreþinere celuilalt soþ
Fostul soþ are dreptul la întreþinere dacã se aflã în stare
de nevoie datoritã incapacitãþii de a munci intervenite
înainte sau în timpul cãsãtoriei. Aceastã incapacitate poate
sã survinã ºi în decurs de un an de la desfacerea cãsãtoriei,
însã, în acest caz, sã se datoreze unei împrejurãri în legãturã
cu cãsãtoria.
Fostul soþ pierde dreptul la întreþinere faþã de celãlalt
soþ dacã se recãsãtoreºte.
În cazul în care divorþul s-a pronunþat numai din vina
unuia dintre soþi, soþul vinovat de desfacerea cãsãtoriei nu
are dreptul la întreþinere de la celãlalt soþ decât timp de un
an de la desfacerea cãsãtoriei, iar fostul soþ nevinovat pe o
duratã nedeterminatã în timp.
Diferenþa dintre divorþ ºi nulitatea cãsãtoriei :
Nulitatea cãsãtoriei intervine ca sancþiune a
nerespectãrii unora dintre cerinþele prevãzute de
lege cu privire la încheierea cãsãtoriei, pe când
cãsãtoria desfãcutã prin divorþ a fost valabil
încheiatã. Nulitatea produce efecte ºi pentru trecut
(cãsãtoria se considerã ca ºi cum nu s-ar fi încheiat),
pe când efectele divorþului se produc numai pentru
viitor.

Cãsãtoria este nulã absolut dacã:
-

a fost încheiatã cu încãlcarea dispoziþiilor legale cu
privire la vârsta matrimonialã (18 ani bãrbatul ºi 16
ani femeia);

Aceste informaþii sunt destinate publicului ºi nu constituie
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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, ºi cel adoptat ori rudele acestuia, pe de
altã parte;

-

este încheiatã de alienatul ori debilul mintal;

-

este încheiatã în lipsa consimþãmântului viitorilor
soþi

- între persoane de acelaºi sex;
Cererea de divorþ este de competenþa judecãtoriei în
circumscripþia cãreia se aflã cel din urmã domiciliu comun
al soþilor.
Excepþii: Dacã soþii nu au avut domiciliu comun sau
dacã niciunul din soþi nu mai locuieºte în
circumscripþia judecãtoriei în care se aflã cel
din urmã domiciliu comun, judecãtoria
competentã este aceea în circumscripþia
cãreia îºi are domiciliul pârâtul, iar când
pârâtul nu are domiciliu în þarã, este
competentã judecãtoria în circumscripþia
cãruia îºi are domiciliul reclamantul.
Cãile de atac:
Sentinþa pronunþatã de judecãtorie se poate ataca, în 30
zile de la comunicare, cu apel la Tribunal, iar decizia
pronunþatã de tribunal se poate ataca, în 30 zile de la
comunicare, cu recurs la Curtea de Apel.
Excepþie: hotãrârea prin care s-a pronunþat divorþul
prin acordul soþilor este irevocabilã în ce
priveºte divorþul.
Recunoaºterea în România a unei hotãrâri privind
divorþul emisã de o instanþã din alt stat membru UE:
Pentru recunoaºterea unei hotãrâri strãine privind
divorþul, cererea se adreseazã tribunalului de la domiciliul
12
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pârâtului sau de la reºedinþa acestuia din România. Dacã nu
are nici reºedinþa cunoscutã, atunci cererea se adreseazã
tribunalului de la domiciliul/reºedinþa reclamantului.
Tribunalul pronunþã o hotãrâre de exequator, prin care
recunoaºte, în România, efectele divorþului pronunþat de o
instanþã dintr-un alt stat membru.
Legea aplicabilã într-o acþiune de divorþ între soþi care
nu locuiesc în România sau care sunt de naþionalitãþi
diferite.
Relaþiile dintre soþi sunt supuse legii naþionale comune,
sau, în cazul în care au cetãþenii deosebite, sunt supuse legii
domiciliului lor comun, chiar ºi dacã, ulterior, unul dintre
ei îºi schimbã, dupã caz, cetãþenia sau domiciliul.
Dacã soþii nu au cetãþenie comunã sau domiciliu
comun, relaþiile dintre soþi sunt supuse legii statului pe
teritoriul cãruia au ori au avut reºedinþa comunã sau cu care
întreþin în comun cele mai strânse legãturi.

ADOPÞIA
Adopþia este o mãsurã specialã de protecþie a
drepturilor copilului prin care se stabileºte cã cel care
adoptã devine pãrinte pentru copil, iar rudele pãrintelui
adoptiv devin ºi rude ale copilului adoptat.
Adopþia se face numai pentru protejarea
interesului superior al copilului.
Direcþia Generalã de Asistenþã Socialã ºi Protecþia
Copilului identificã pentru copilul pentru care a fost
stabilit plasamentul ca mãsurã de protecþie, motivat de
interesul superior al acestuia, cea mai potrivitã familie ºi
întocmeºte Planul Individualizat de Protecþie (PIP) care are
ca finalitate adopþia.
În 30 zile de la întocmirea planului PIP, Direcþia
Generalã de Asistenþã Socialã ºi Protecþia Copilului depune
o cerere cãtre instanþã pentru deschiderea procedurii de
adopþie, în baza urmãtoarelor documente:
•

Actele copilului

•

Raport de anchetã psiho-socialã

•

PIP

•

Raport consiliere familie naturalã

Aceste informaþii sunt destinate publicului ºi nu constituie
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 TRIBUNALUL, analizând toate documentele, ºi
dupã ce solicitã consimþãmântul familiei naturale pronunþã hotãrârea de deschidere a procedurii de
adopþie, în cel mult 30 zile de la data introducerii
cererii.
În mod excepþional, instanþa poate trece peste
refuzul pãrinþilor fireºti sau, dupã caz, al tutorelui
de a consimþi la adopþia copilului, dacã se dovedeºte
cã aceºtia refuzã în mod abuziv sã-ºi dea
consimþãmântul ºi instanþa apreciazã cã adopþia este
în interesul superior al copilului, þinând seama ºi de
opinia acestuia, dacã a împlinit 10 ani.
Direcþia Generalã de Asistenþã Socialã ºi Protecþia
Copilului identificã, în 30 zile, o familie adoptatoare pentru
copil.
Dacã, însã, nu existã în judeþ o familie adoptatoare,
Direcþia Generalã de Asistenþã Socialã ºi Protecþia
Copilului solicitã de la Oficiul Român pentru Adopþii lista
cu familii adoptatoare, din care identificã una.
 Dacã familia a avut copilul în plasament cel puþin 90
zile, Direcþia Generalã de Asistenþã Socialã ºi
Protecþia Copilului sau familia/persoana poate face
cerere cãtre instanþã pentru încuviinþarea adopþiei.
 Dacã nu, DGASPC va formula o
 cerere adresatã tribunalului pentru încredinþare în
vederea adopþiei
TRIBUNALUL se pronunþã cu privire la încredinþarea
în vederea adopþiei, în baza urmãtoarelor documente:
•

Raportul de compatibilitate
întocmit de DGASPC

•

Hotãrârea judecãtoreascã
procedurii de adopþie

de

copil-adoptator
deschidere

a

• Atestat
Încredinþarea este monitorizatã timp de 90 de zile, dupã
care Direcþia Generalã de Asistenþã Socialã ºi Protecþia
Copilului sau familia/persoana poate face
 cerere cãtre instanþã pentru încuviinþarea adopþiei.
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Cererea va fi însoþitã de urmãtoarele documente:
•

Dovadã spaþiu, venituri

•

Acte copil

• Raport evoluþiei relaþiilor copil-adoptator
TRIBUNALUL, în baza acestor probe, ºi dupã ce
ascultã ºi ia consimþãmântul copilului care are peste 10 ani,
pronunþã hotãrârea de încuviinþare a adopþiei.
Adopþia îºi produce efectele de la data rãmânerii
irevocabile a hotãrârii judecãtoreºti (în 15 zile de la
comunicare, dacã nimeni nu a atacat hotãrârea).
Direcþia Generalã de Asistenþã Socialã ºi
Protecþia Copilului este obligatã sã consemneze
timp de doi ani, patru rapoarte post-adopþie,
informând Oficiul Român pentru Adopþii.
O comisie pluri-disciplinarã (asistenþi sociali, psihologi,
juriºti) oferã consiliere pre- ºi post-adopþie.
Dacã cele patru rapoarte sunt favorabile, Direcþia
Generalã de Asistenþã Socialã ºi Protecþia Copilului
întocmeºte, la sfârºitul celor doi ani, referatul de închidere
a cazului.
Toate demersurile, în cazurile de adopþie, inclusiv
promovarea acþiunii la Tribunal sunt confidenþiale.
Pot adopta persoanele sau familiile care prezintã
condiþii materiale ºi garanþii morale necesare asigurãrii
dezvoltãrii armonioase a copilului.
Nu pot adopta decât persoanele care au capacitate
deplinã de exerciþiu ºi care sunt cu cel puþin 18 ani mai în
vârstã decât cei pe care doresc sã îi adopte.
Adopþia între fraþi este interzisã.
Registrul naþional pentru adopþii conþine datele
referitoare la adoptatorul sau familia adoptatoare, precum
ºi cele referitoare la copiii pentru care a fost deschisã
procedura adopþiei interne, pentru cei pentru care a fost
pronunþatã o hotãrâre judecãtoreascã de încredinþare în
vederea adopþiei, de încuviinþare a adopþiei sau de declarare
a nulitãþii acesteia.
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ELEMENTE DE DREPT COMERCIAL
Codul comercial prevede cã "sunt comercianþi aceia
care fac fapte de comerþ, având comerþul ca profesiune
obiºnuitã, ºi societãþile comerciale."
Calitatea de comerciant implicã :
•

obligaþii comerciale:
- înainte de începerea comerþului, înmatricularea
în registrul comerþului,
- în cursul exercitãrii ºi la încetarea comerþului
înscrierea în registru a menþiunilor prevãzute de
lege;
- evidenþe în registre de contabilitate
- activitate comercialã în condiþiile unei
concurenþe loiale;

•

toate actele ºi operaþiunile sunt supuse legilor
comerciale

•

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

•

participarea la constituirea unor camere de comerþ ºi
industrie, ca organizaþii destinate sã promoveze ºi sã
apere interesele lor;

•

impozit pe profitul realizat prin activitatea
comercialã;

JUDECAREA LITIGIILOR COMERCIALE
În procesele ºi cererile în materie comercialã evaluabile
în bani, ÎNAINTE DE introducerea cererii de chemare în
judecatã, reclamantul trebuie sã încerce soluþionarea
litigiului prin conciliere directã cu cealaltã parte.
 reclamantul
convoacã
partea
adversã,
comunicându-i în scris pretenþiile sale ºi temeiul lor
legal, precum ºi 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
16
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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 pretenþiilor reciproce referitoare la
obiectul litigiului ºi a punctului de vedere al fiecãrei
pãrþi.

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

 Competenþa




soluþionãrii litigiilor comerciale
aparþine judecãtoriilor ºi tribunalelor.
Judecãtoria soluþioneazã litigiile comerciale
evaluabile în bani, în valoare de pânã la 100.000
Ron, iar tribunalul, litigiile comerciale neevaluabile
în bani ºi pe cele evaluabile în bani cu valoarea de
peste 100.000 Ron.
Cererea de chemare în judecatã trebuie sã cuprindã
datele personale ºi de identificare ale pãrþilor: nume,
prenume, domiciliu sau reºedinþã, iar pentru
persoanele juridice, numãrul de înmatriculare la
Registrul Comerþului, codul fiscal ºi contul bancar.

•

ce drept solicitã reclamantul sã îi fie recunoscut de
cãtre pârât

•

valoarea pretenþiilor

•

Prezentarea pe scurt a faptelor

•

textul de lege pe care reclamantul îºi întemeiazã
cererea(aceastã precizare nu este obligatorie,
instanþa sesizatã calificã acþiunea)

•

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 pãrþi sunt, plus unul pentru instanþã

Aceste informaþii sunt destinate publicului ºi nu constituie
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Pârâtul va fi citat cu menþiunea sã depunã întâmpinare
la dosarul cauzei cu cel puþin 5 zile înainte de termenul de
judecatã, iar în procesele urgente cu cel puþin 3 zile.
Nedepunerea întâmpinãrii se sancþioneazã cu decãderea
pârâtului din dreptul de a mai propune probe ºi de a invoca
excepþii.
Dacã pârâtul, are la rândul sãu pretenþii împotriva
reclamantului, el va trebui sã depunã o cerere
reconvenþionalã, tot cu cel puþin 5 zile înainte de termenul
de judecatã, iar în procesele urgente cu cel puþin 3 zile.
Cererea reconvenþionalã se poate depune fãrã a mai fi
necesarã o altã procedurã de conciliere.
Atenþie: litigiile comerciale se judecã de urgenþã ºi cu
precãdere:
Atunci când procedura de citare este legal îndeplinitã,
judecata poate continua în ºedinþa publicã sau în camera
de consiliu, în ziua urmãtoare sau la termene scurte
succesive, date în cunoºtinþa pãrþilor.
Pãrþile sau reprezentanþii lor pot fi asistaþi pe tot
parcursul procesului de experþi sau de specialiºti.
În tot cursul procesului, instanþa are obligaþia sã
insiste asupra soluþionãrii lui prin înþelegerea
pãrþilor, care va putea fi constatatã printr-o
hotãrâre irevocabilã ºi executorie.
Cãi de atac
Hotãrârile pronunþate în cazul litigiilor comerciale pot
fi atacate cu apel ºi recurs.
Hotãrârile date în prima instanþã sunt executorii.
Pentru hotãrârile pronunþate în materie comercialã,
care poartã menþiunea cã sunt irevocabile, acestea
constituie titlu executoriu, fãrã efectuarea altor formalitãþi.
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ELEMENTE DE DREPTUL MUNCII

CONFLICTELE DE MUNCÃ
Pot fi pãrþi în conflictele de muncã:
•

salariaþii, precum ºi orice altã persoanã titularã a
unui drept sau a unei obligaþii de muncã;

•

angajatorii - persoane fizice ºi/sau persoane juridice

•

agenþii de muncã temporarã, utilizatorii, precum ºi
orice altã persoanã care beneficiazã de o muncã
sindicatele ºi patronatele;

•

alte persoane juridice sau fizice, în condiþiile legii

Categorii de conflicte de muncã:
 Colective
 individuale

de drepturi
de interese.
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 pãrþi cu privire la revendicãrile salariaþilor,
încã neconsacrate în lege, contract colectiv sau contract
individual de muncã.
Conflictele de interese nu se soluþioneazã în
justiþie.

Competenþa
Instanþele competente sã judece în primã instanþã
conflictele de drepturi sunt tribunalele.
La tribunal, completul de judecatã este format din doi
judecãtori ºi doi asistenþi judiciari (unul propus de
confederaþiile patronatelor ºi unul propus de confederaþiile
sindicale)
Aceste informaþii sunt destinate publicului ºi nu constituie
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Recursul se judecã de cãtre Curtea de Apel (în complet
format din trei judecãtori, ca ºi în dreptul comun).
Excepþii:
-

în litigiile privind carnetul de muncã, competenþa
revine judecãtoriei;

-

cererile pentru constatarea reprezentativitãþii
organizaþiilor sindicale de la nivelul unitãþii se
soluþioneze de cãtre judecãtorie;

-

în cazul grevei, conducerea unitãþii poate introduce
o cerere de suspendare a acesteia, cerere adresatã
Curþii de apel în a cãrei circumscripþie îºi are sediul
unitatea.

Instanþa competentã este cea în a cãrei circumscripþie îºi
are domiciliul (reºedinþa 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 sancþionare disciplinarã;

 3 ani de la data naºterii dreptului la acþiune pentru
plata unor drepturi salariale neacordate sau a unor
despãgubiri cãtre salariat sau în cazul rãspunderii
patrimoniale a salariaþilor faþã de angajator;

 pe

toatã durata existenþei contractului pentru
constatarea nulitãþii unui contract individual sau
colectiv de muncã ori a unor clauze ale acestuia;

6

luni de la data naºterii dreptului la acþiune, în
cazul neexecutãrii contractului colectiv de muncã
ori a unor clauze ale acestuia.

Aceste cauze sunt scutite de taxa judiciarã de timbru ºi
de timbrul judiciar.
Se judecã în regim de urgenþã, termenele de judecatã
nefiind mai mari de 15 zile.
20

Aceste informaþii sunt destinate publicului ºi nu constituie
consultanþã juridicã. La nevoie consultaþi un avocat.

DREPTUL PE ÎNÞELESUL TUTUROR

Procedura de citare a pãrþilor se considerã legal
îndeplinitã dacã se realizeazã cu cel puþin 24 de ore înainte
de termenul de judecatã.
Atenþie:
Sarcina probei în conflictele de muncã revine
angajatorului, acesta fiind obligat sã depunã dovezile în
apãrarea sa pânã la prima zi de înfãþiºare.
Probele se administreazã cu respectarea regimului de
urgenþã, instanþa fiind în drept sã decadã din beneficiul
probei admise partea care întârzie în mod nejustificat
administrarea acesteia.
Hotãrârile pronunþate în fond sunt definitive ºi
executorii de drept .
Cãi de atac:
•

recurs în 10 zile de la data comunicãrii hotãrârii.

•

contestaþia în anulare

•

revizuirea.

Neexecutarea
hotãrârilor
judecãtoreºti
definitive date în materia conflictelor de drepturi
constituie infracþiune.

ELEMENTE DE DREPT CONTRAVENÞIONAL

PLÂNGEREA ÎMPOTRIVA PROCESULUI-VERBAL DE
CONSTATARE A CONTRAVENÞIEI
Contravenþia este fapta sãvârºitã cu vinovãþie, stabilitã
ºi sancþionatã ca atare prin lege, prin hotãrâre a Guvernului
sau hotãrâre a consiliului local, a consiliului judeþean, faptã
al cãrei pericol social este mai mic decât în cazul
infracþiunii.
Sancþiunile contravenþionale:
 principale: avertismentul,
amenda,
obligarea la prestarea unei activitãþi în
folosul comunitãþii.
Aceste informaþii sunt destinate publicului ºi nu constituie
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 complementare:
• confiscarea bunurilor destinate, folosite sau
rezultate din contravenþii;
• suspendarea sau anularea, dupã caz, a avizului,
acordului sau autorizaþiei de exercitare a unei
activitãþi;
• închiderea unitãþii; blocarea contului bancar;
• suspendarea activitãþii agentului economic;
retragerea licenþei sau avizului pentru anumite
operaþiuni de comerþ exterior, temporar sau
definitiv;
• desfiinþarea lucrãrilor ºi aducerea terenului în
stare iniþialã.
Minorul sub 14 ani nu rãspunde contravenþional,
iar pentru cei care au împlinit 14 ani minimul ºi
maximul amenzii se reduc la jumãtate.
Contravenþia se constatã printr-un proces verbal,
încheiat de persoanele anume prevãzute în actul normativ,
care stabilesc ºi sancþioneazã contravenþia, denumite în
mod generic, agenþi constatatori.
Procesul verbal de contravenþie se comunicã în copie,
contravenientului, pãrþii vãtãmate, ºi persoanei juridice
cãreia aparþin lucrurile confiscate, în termen de cel mult o
lunã de la data aplicãrii sancþiunii.
Nerespectarea termenului de o lunã de la data
aplicãrii sancþiunii pentru comunicarea procesului
verbal de contravenþie atrage prescripþia executãrii
sancþiunii.
Calea de atac împotriva procesului verbal de
contravenþie, este plângerea care trebuie fãcutã în termen
de 15 zile de la înmânarea sau comunicarea acestuia.
Plângerea trebuie sã cuprindã descrierea faptelor ºi
textele de lege care servesc la anularea procesului-verbal de
contravenþie.
Plângerea însoþitã de procesul verbal de contravenþie se
depune la organul din care face parte agentul constatator,
care este obligat sã o primeascã, sã înmâneze depunãtorului
o dovadã în acest sens, ºi sã o trimitã de îndatã instanþei
competente.
22
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Plângerea este scutitã de taxa de timbru.
Instanþa competentã sã o soluþioneze este judecãtoria în
a cãrei razã teritorialã a fost sãvârºitã contravenþia.
Partea vãtãmatã poate face plângere doar în ce priveºte
despãgubirea, iar celui cãruia îi aparþin lucrurile confiscate,
numai în ce priveºte mãsura confiscãrii.
Plângerea contravenientului suspendã executarea
procesului verbal de contravenþie.
Sentinþa judecãtoriei poate fi atacatã cu recurs în
termen de 15 zile de la comunicare, la secþia 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 infracþiunilor sub
sancþiunea pedepsei, în scopul apãrãrii valorilor sociale.
o faptã ce prezintã pericol
social
fapta - orice acþiune
sau inacþiune a unei
persoane;
pericol social - în
funcþie de gradul sãu,
deosebim o
contravenþie de o
infracþiune
sãvârºitã cu vinovãþie
Infracþiunea este :
vinovãþia- este foarte
importantã; existã
prezumþia de
nevinovãþie.
prevãzutã în legea penalã
prevederea faptei în
legea penalã - orice
faptã trebuie sã fie
inclusã într-un act
normativ pentru a fi
sancþionatã.

Aceste informaþii sunt destinate publicului ºi nu constituie
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PÃRÞILE PROCESULUI PENAL

 procurorul
 Inculpatul
 partea vãtãmatã
 partea civilã
 partea responsabilã civilmente.
Rolul procurorului în cadrul procesului penal:
-

efectueazã urmãrirea penalã

-

conduce ºi supravegheazã activitatea de cercetare
penalã a poliþiei judiciare, conduce ºi controleazã
activitatea altor organe de cercetare penalã;

-

sesizeazã instanþele judecãtoreºti pentru judecarea
cauzelor penale;

-

exercitã acþiunea civilã;

-

participã la ºedinþele de judecatã;

-

exercitã cãile de atac împotriva hotãrârilor
judecãtoreºti;

-

apãrã drepturile ºi interesele legitime ale minorilor,
ale persoanelor puse sub interdicþie, ale dispãruþilor
ºi ale altor persoane
Procurorul participã la ºedinþele de judecatã ale
judecãtoriilor în cauzele:
•

în care instanþa de judecatã a fost sesizatã prin
rechizitoriu,

•

în care legea prevede pentru infracþiunea sãvârºitã
pedeapsa închisorii pe 3 ani sau mai mare,

•

în care unul din inculpaþi se aflã în stare de detenþie,

•

când inculpatul este minor, militar în termen,
rezervist concentrat sau mobilizat, elev al unei
instituþii militare de învãþãmânt, internat într-un
centru de reeducare sau într-un institut medical
educativ,

•

în care se dispune înlocuirea pedepsei amenzii
penale cu pedeapsa închisorii.
La ºedinþele de judecatã privind alte infracþiuni,
procurorul participã când considerã necesar.
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La ºedinþele de judecatã în cãile de atac, participarea
procurorului este obligatorie în toate cazurile.
Inculpatul
Este persoana faþã de care porneºte procesul penal, în
vederea aflãrii adevãrului cu privire la faptã ºi a tragerii la
rãspundere penalã dacã se stabileºte vinovãþia sa.
În cazul în care inculpatul se aflã în stare de
deþinere sau este minor, judecata nu poate avea loc
decât în prezenþa acestuia.
În celelalte cazuri, instanþa poate judeca procesul, dacã
pãrþile 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 (percheziþii, cercetãri la faþa locului,
autopsii), la celelalte fiind nevoie de prezenþa
personalã a acestuia sau de mandat special (ex. în
cazul împãcãrii);

•

în faza judecãþii - atât la judecata în primã instanþã,
cât ºi cãile de atac.
Avocatul, în calitate de apãrãtor al pãrþii, poate
participa în procesul penal în douã modalitãþi:
 prin desemnarea sa de cãtre parte, aceasta având
posibilitatea de a-ºi alege un avocat care sã îi susþinã
interesele(avocatul îºi dovedeºte calitatea prin
delegaþia avocaþialã)
 prin desemnarea din oficiu de cãtre organul judiciar
competent, când asistenþa juridicã este obligatorie
pentru învinuit sau inculpat, deoarece acesta este:
•

minor;

•

militar în termen, militar cu termen redus, rezervist
concentrat, elev al unei instituþii militare de
învãþãmânt;

Aceste informaþii sunt destinate publicului ºi nu constituie
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•

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

•

arestat, chiar în altã cauzã.

•

Pentru infracþiunea sãvârºitã, legea prevede
pedeapsa închisorii de 5 ani sau mai mare, ori când
instanþa apreciazã cã inculpatul nu ºi-ar putea
formula singur apãrarea.
Avocatul exercitã drepturile procesuale ale pãrþii 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 cunoºtinþã despre starea dosarului,
• a formula cereri, de a ridica excepþii,
• a pune concluzii ºi de a exercita cãile legale de
atac împotriva hotãrârilor
În mod EXCEPÞIONAL, inculpatului arestat
îi poate fi interzis dreptul de a lua contact cu
apãrãtorul sãu, dar doar pentru motive întemeiate ºi
pe o perioadã limitatã.
Apãrãtorul ales sau desemnat din oficiu nu poate refuza
sã asigure asistenþa juridicã a pãrþii. Pentru nerespectarea
acestei obligaþii, organul de urmãrire penalã sau instanþa
poate sesiza conducerea baroului de avocaþi pentru a lua
mãsuri.
Martorul
Este persoana care are cunoºtinþã despre o faptã sau o
împrejurare de naturã sã serveascã la aflarea adevãrului în
procesul penal, având obligaþia de a se prezenta la chemarea
organelor judiciare ºi 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
infracþiune, în cadrul procesului penal, se constituie parte
civilã printr-o declaraþie scrisã sau verbalã, datã în faþa
instanþei.
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Partea responsabilã civilmente
este partea chematã, potrivit legii civile, sã rãspundã
pentru pagube provocate de învinuit sau inculpat.
Atenþie
Dacã sunteþi martor, parte vãtãmatã, parte civilã, parte
responsabilã civilmente într-un proces penal, prezenþa
dumneavoastrã este necesarã pentru judecarea cauzei ºi deºi
aþi fost anterior citat nu v-aþi prezentat, instanþa poate
dispune aducerea dumneavoastrã la judecatã cu mandat de
aducere ºi chiar amendarea dumneavoastrã.

ETAPELE PROCESULUI PENAL
Procesul penal, în urma cãruia persoana vinovatã de
sãvârºirea unei infracþiuni este trasã la rãspundere penalã,
are loc în etape:
A. URMÃRIREA PENALÃ
În situaþia în care unei persoane i-au fost vãtãmate
drepturile prin sãvârºirea unor/unei infracþiuni 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 ºi de cãtre unul dintre soþi
pentru celãlalt soþ, de cãtre copilul major pentru pãrinþi, de
cãtre reprezentantul legal al persoanei lipsitã de capacitatea
de exerciþiu.
Pentru a fi luatã în considerare, plângerea trebuie sã
cuprindã:
•

Numele ºi prenumele

•

Datele de identificare (adresã, CNP)

•

Indicarea fãptuitorului, dacã este cunoscut

•

Descrierea faptei care formeazã obiectul plângerii

•

Indicarea mijloacelor de probã

•

Data ºi semnãtura

Aceste informaþii sunt destinate publicului ºi nu constituie
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Dacã cineva are cunoºtinþã despre sãvârºirea unor fapte
penale, dar care nu i-au produs lui vreo vãtãmare, poate
face un denunþ, pentru a le aduce la cunoºtinþa organelor
judiciare. Denunþul va cuprinde aceleaºi elemente, ca ºi
plângerea.
Urmãrirea penalã se efectueazã de cãtre procuror ºi de
cãtre organele de cercetare penalã.
Aceastã etapã dureazã între momentul începerii
urmãririi penale ºi momentul emiterii soluþiei de cãtre
procuror.
Organul de urmãrire penalã este obligat sã explice
învinuitului sau inculpatului precum ºi celorlalte pãrþi
drepturile lor procesuale.
Existã infracþiuni pentru care plângerea se
depune direct la instanþã, urmãrirea penalã ca fazã
distinctã nemaiavând loc.
Drepturile ºi obligaþiile pãrþilor din procesul penal
Drepturi:

 Orice parte are dreptul sã fie asistatã de apãrãtor, în
tot cursul procesului penal;

 Apãrãtorul pãrþii vãtãmate, al pãrþii civile ºi al pãrþii
responsabile civilmente are dreptul sã asiste la
efectuarea oricãrui act de urmãrire penalã. Acesta
poate formula cereri ºi depune memorii;

 În

cursul procesului penal, pãrþile pot propune
probe ºi pot cere administrarea lor. Cererea pentru
administrarea unei probe nu poate fi respinsã, dacã
proba este concludentã ºi utilã;

 Orice

persoanã poate face plângere împotriva
mãsurilor ºi actelor de urmãrire penalã, dacã prin
acestea s-a adus o vãtãmare intereselor sale legitime.
Obligaþii:

 Plângerea

sau denunþul trebuie sã facã referire la
fapte reale (învinuirea mincinoasã fãcutã prin
denunþ sau plângere este la rândul ei infracþiune);

 Persoana

chematã ca martor este obligatã sã se
înfãþiºeze la locul, ziua ºi ora arãtate în citaþie ºi are
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datoria sã declare tot ce ºtie cu privire la faptele
cauzei.
Obligaþiile organelor de urmãrire penalã
 Sã efectueze urmãrirea penalã numai potrivit
dispoziþiilor prevãzute de lege;
 Sã strângã probele necesare pentru aflarea
adevãrului ºi pentru lãmurirea cauzei sub toate
aspectele, în vederea justei soluþionãri a acesteia;
 Sã adune probele atât în favoarea, cât ºi în
defavoarea învinuitului sau inculpatului;
 Sã garanteze dreptul la apãrare pentru toate pãrþile
(persoanele) implicate în procesul penal;
 Sã asigure pãrþilor deplina exercitare a drepturilor
procesuale în condiþiile prevãzute de lege;
 Sã dispunã asupra actelor sau mãsurilor procesuale
prin ordonanþã sau rezoluþie motivatã;
 Sã nu întrebuinþeze violenþe, ameninþãri ori alte
mijloace de constrângere, precum ºi promisiuni sau
îndemnuri, în scopul de a se obþine probe;
 Sã cheme, spre a fi ascultate, persoana care a suferit
o vãtãmare prin infracþiune, precum ºi persoana
responsabilã civilmente;
 Sã rezolve plângerea împotriva mãsurilor ºi actelor
de urmãrire penalã în termen de cel mult 20 de zile
de la primire ºi sã comunice de îndatã persoanei care
a fãcut plângerea modul în care a fost rezolvatã.

Aceste informaþii sunt destinate publicului ºi nu constituie
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Soluþii pe care le poate da procurorul:

Cãi de atac împotriva soluþiilor date de procuror
Împotriva soluþiilor 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 înºtiinþarea persoanelor interesate.
Plângerea va fi rezolvatã de procurorul ierarhic
superior celui care a dat soluþia, 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
30
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modului de rezolvare la instanþa cãreia i-ar reveni, potrivit
legii, competenþa sã judece cauza în primã instanþã.
B. JUDECATA
Dupã înregistrarea dosarului la instanþã se acordã
termen de judecatã ºi se citeazã persoanele chemate în
judecatã.
La primul termen de judecatã pãrþile pot formula cereri
a cãror rezolvare este necesarã înainte de intrarea în fondul
cauzei (amânarea judecãrii cauzei pentru angajarea
apãrãtorului sau pentru a lua cunoºtinþã de actele dosarului,
constituirea pãrþii vãtãmate ca parte civilã în cauzã prin
formularea pretenþiilor la despãgubiri etc.) ºi pot invoca
excepþii (privind sesizarea instanþei, competenþa de
soluþionare a cauzei etc.).
Cercetarea judecãtoreascã începe prin citirea de cãtre
grefier a actului de sesizare a instanþei.
În cadrul cercetãrii judecãtoreºti se administreazã
urmãtoarele mijloace de probã :
•

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

•

declaraþiile celorlalte pãrþi din proces,

•

declaraþiile martorilor,

•

depuneri de înscrisuri,

•

expertize,

• cercetãri la faþa locului etc.
În cursul cercetãrii judecãtoreºti, instanþa poate
dispune :
•

restituirea cauzei la procuror pentru completarea
urmãririi penale;

•

schimbarea încadrãrii juridice;

•

extinderea procesului penal cu privire la alte
persoane.
Preºedintele completului de judecatã, constatând
cercetarea judecãtoreascã încheiatã, acordã cuvântul în
fond pãrþilor (ca sã-ºi expunã punctul lor de vedere cu
privire la situaþia de fapt ºi de drept rezultatã din cercetarea
judecãtoreascã).
Ultimul cuvânt îl are inculpatul personal.
Aceste informaþii sunt destinate publicului ºi nu constituie
consultanþã juridicã. La nevoie consultaþi un avocat.
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Dupã terminarea dezbaterilor, instanþa
delibereazã, adoptând o hotãrâre pe care o aduce la
cunoºtinþã generalã prin pronunþare în ºedinþã
publicã.
C. CÃILE DE ATAC ÎN MATERIE PENALÃ
Partea nemulþumitã de o hotãrâre penalã are la
dispoziþie cãile de atac, astfel:
Pot fi atacate cu apel toate sentinþele penale (hotãrâri
prin care cauza este soluþionatã în prima instanþã), cu
urmãtoarele excepþii (acestea pot fi atacate numai cu
recurs):
•

sentinþele privind infracþiunile pentru care punerea
în miºcare a acþiunii penale se face la plângerea
prealabilã a pãrþii vãtãmate;

•

sentinþele pronunþate de tribunalele militare,
privind infracþiunile contra ordinii ºi disciplinei
militare sancþionate de lege cu pedeapsa închisorii
de cel mult 2 ani;

•

sentinþele pronunþate de curþile de apel ºi Curtea
Militarã de Apel;

•

sentinþele pronunþate de Secþia penalã a Înaltei
Curþi de Casaþie ºi Justiþie;

•

sentinþele de dezinvestire.

Mai pot fi atacate cu recurs:
•

deciziile pronunþate de instanþe de apel, cu excepþia
deciziilor prin care s-a dispus rejudecarea cauzelor;

•

încheierile de ºedinþã, în cazurile prevãzute de lege
(de ex: încheierile privitoare la mãsuri preventive, la
mãsuri asiguratorii, încheierile prin care a fost
suspendatã judecata în prima instanþã, încheierile
prin care s-a dispus asupra cheltuielilor judiciare
cuvenite martorului, expertului, interpretului sau
apãrãtorului).
Apelul ºi recursul pot fi declarate de:
•
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•

partea vãtãmatã, în ce priveºte latura penalã;

•

partea civilã ºi partea responsabilã civilmente, în ce
priveºte latura penalã ºi 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
instanþei.
Cererea de apel sau recurs se depune la instanþa a cãrei
hotãrâre se atacã.
Persoana care se aflã în stare de deþinere poate
depune cererea de apel în formã scrisã, la
administraþia locului de deþinere, sau poate declara
apelul oral, în faþa instanþei sau în faþa administraþiei
locului de deþinere.
Termenul general de apel ºi de recurs este de 10 zile. În
cazul judecãrii unor infracþiuni flagrante, termenul este de
3 zile.
Pentru pãrþi termenul curge de la pronunþare, dacã au
fost prezente la dezbateri sau la pronunþare.
Pentru pãrþile care au lipsit atât de la dezbateri
cât ºi la pronunþare ºi pentru inculpatul deþinut,
militar, sau internat într-un centru de reeducare,
care au lipsit de la pronunþare, termenul curge de la
data comunicãrii copiei dupã dispozitiv.
Cererea privind exercitarea oricãrei cãi de atac trebuie
sã fie formulatã în scris ºi semnatã de titular. Cererea
cuprinde:

 datele de identitate ale titularului,
 numãrul ºi data hotãrârii atacate,
 denumirea instanþei care a pronunþat-o
 motivele exercitãrii cãii de atac

În materie penalã, exercitarea oricãrei cãi de atac
este scutitã de plata taxelor judiciare de timbru.

Aceste informaþii sunt destinate publicului ºi nu constituie
consultanþã juridicã. La nevoie consultaþi un avocat.
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Contestaþia în anulare poate fi fãcutã de oricare dintre
pãrþi împotriva hotãrârilor instanþelor de recurs (decizii),
pentru motive care privesc nulitatea unor acte de procedurã
(ex. citarea), sau când împotriva unei persoane s-au
pronunþat douã hotãrâri definitive pentru aceeaºi faptã
(hotãrârea judecãtoreascã este definitivã când împotriva ei
nu mai poate fi exercitatã nici o cale de atac ordinarã).
Contestaþia în anulare se introduce la instanþa de recurs
care a pronunþat hotãrârea a cãrei anulare se cere sau la
instanþa la care a rãmas definitivã ultima hotãrâre (când se
exercitã ca urmare a existenþei, împotriva aceleiaºi
persoane, a douã hotãrâri definitive pentru aceeaºi faptã)
Contestaþia în anulare poate fi introdusã:
•

de partea împotriva cãreia se face executarea, cel mai
târziu în 10 zile de la începerea executãrii;

•

de celelalte pãrþi, în 30 de zile de la data pronunþãrii
hotãrârii contestate;

În cazul existenþei a douã hotãrâri definitive
împotriva aceleiaþi persoane, cu privire la aceeaºi
faptã, contestaþia în anulare poate fi fãcutã oricând.
Pot fi atacate cu revizuire de cãtre pãrþi, soþul ºi rudele
apropiate ale condamnatului, chiar dupã moartea acestuia,
procuror, din oficiu, sau la sesizarea unor organe
competente, hotãrârile judecãtoreºti definitive care conþin
grave erori de fapt.
Cererea de revizuire se adreseazã procurorului de la
parchetul de pe lângã judecãtoria care a judecat cauza în
prima instanþã.
Termenul de revizuire este de 1 an de la data cunoaºterii
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 Justiþie ºi Casaþie direct sau la cererea ministrului
Justiþiei ºi a Colegiilor de Conducere ale Curþilor de Apel.
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D. REPREZENTAREA ªI ASISTENÞA 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 ºi 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 excepþii ºi
de a exercita cãile de atac împotriva hotãrârilor instanþei.
Învinuitul sau inculpatul poate fi reprezentat:
•

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

•

în faza judecãþii - atât la judecata în primã instanþã,
cât ºi cãile de atac.
Avocatul poate fi:
•

desemnat de cãtre parte (aceasta poate sã îºi aleagã
un avocat care sã îi susþinã interesele)

•

desemnat din oficiu de cãtre organul judiciar
competent (atunci când asistenþa juridicã este
obligatorie pentru învinuit sau inculpat ºi acesta nu ºia ales apãrãtor) când învinuitul sau inculpatul este:

•

minor;

•

militar în termen, militar cu termen redus, rezervist
concentrat, elev al unei instituþii militare de
învãþãmânt;

•

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

•

arestat, chiar în altã cauzã.

În cursul judecãþii, asistenþa juridicã este
obligatorie în cauzele în care legea prevede pentru
infracþiunea sãvârºitã pedeapsa închisorii de 5 ani
sau mai mare, ori când instanþa apreciazã cã
inculpatul nu ºi-ar putea formula singur apãrarea.
Aceste informaþii sunt destinate publicului ºi nu constituie
consultanþã juridicã. La nevoie consultaþi un avocat.
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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 judecãtoreºti
executorii.
Hotãrârârile instanþei penale devin executorii la data
când au rãmas definitive. Dar existã ºi hotãrâri nedefinitive
care sunt executorii atunci când legea dispune.
Instanþa de executare pentru hotãrârile penale
definitive este prima instanþã (cea care a judecat
cauza în fond).

 Executarea



unei hotãrâri penale parcurge douã
etape:
a) instanþa de executare emite mandatul de
executare, pe care îl comunicã organelor de
poliþie ºi urmãreºte punerea în executare a
hotãrârii;
b) organul de poliþie pune în executare mandatul.
Hotãrârea judecãtoreascã se executã cu privire la:

1. pedepse (sunt singurele sancþiuni penale, mãsuri de
constrângere ºi de reeducare a condamnatului ºi au ca scop
prevenirea sãvârºirii de noi infracþiuni) care pot fi:
 sancþiuni principale
• detenþiunea pe viaþã - a înlocuit pedeapsa cu
moartea, nu se aplicã minorilor ºi persoanelor
care au împlinit 60 ani, se aplicã alternativ cu
pedeapsa închisorii
• închisoarea - de la 15 zile la 30 de ani; are limite
generale ºi speciale; este reglementatã alternativ
cu pedeapsa amenzii sau cu pedeapsa
detenþiunii pe viaþã; se executã în penitenciare.
• amenda penalã - poate fi reglementatã alternativ
cu închisoarea sau poate fi unicã; se trece în
cazierul judiciar
 sancþiuni complementare
• interzicerea unor drepturi de la 1 la 10 ani
- dreptul de a alege ºi a fi ales în funcþii elective
publice
- dreptul de a ocupa o funcþie ce implicã
autoritatea de stat
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- drepturile pãrinteºti
- dreptul de a fi tutore sau curator.
• degradarea militarã
 sancþiuni accesorii (interzicerea unor drepturi
prevãzute de lege)
2. mãsuri de siguranþã (se iau pentru a înlãtura o stare
de pericol)
• obligarea la tratament medical
• internarea medicalã
• interzicerea de a ocupa o funcþie, de a exercita o
profesie, o meserie ori o altã ocupaþie
• interzicerea de a se afla în anumite localitãþi
• expulzarea strãinilor
• confiscarea specialã
•
interdicþia de a reveni în locuinþa familiei pe o
perioadã determinatã
3. mãsuri educative (se iau faþã 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 condiþionate
revocarea sau anularea executãrii pedepsei la locul
de muncã
• înlocuirea pedepsei detenþiei pe viaþã
• înlocuirea pedepsei amenzii (dacã cel condamnat se
sustrage de la executare)
• eliberarea condiþionatã 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, soþul/soþia
condamnatului, apãrãtorul condamnatului, precum ºi
•
•

Aceste informaþii sunt destinate publicului ºi nu constituie
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procurorul poate solicita sã se amâne sau sã se întrerupã
executarea pedepsei dacã:
 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 instituþia medicalã competentã
stabileºte atât gravitatea bolii, cât ºi împrejurarea cã
aceasta nu poate fi tratatatã corespunzãtor în
penitenciar)
 condamnata este gravidã sau are un copil mai mic de
1 an
 din cauza unor împrejurãri speciale executarea
imediatã a pedepsei ar avea consecinþe grave pentru
condamnat, familie sau unitatea unde lucreazã
condamnatul
 Cererea de amânare sau întrerupere a executãrii
pedepsei se adreseazã fie instanþei care a pus în
executare hotãrârea, fie instanþei în a cãrei razã
teritorialã se aflã locul de deþinere, corespunzãtoare
în grad instanþei de executare.
Timpul cât executarea a fost întreruptã sau
amânatã nu se socoteºte 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 dispoziþiile unei hotãrâri
faþã de condamnat, deºi hotãrârea priveºte o altã
persoanã
 se iveºte vreo nelãmurire cu privire la hotãrârea
care se executã sau vreo împiedicare la executare
 a intervenit amnistia, prescripþia, graþierea sau
orice altã cauzã de stingere ori de micºorare a
pedepsei, precum ºi orice alt incident ivit în
cursul executãrii.

ARESTAREA PREVENTIVÃ A ÎNVINUITULUI SAU
INCULPATULUI
 Se ia numai în urmãtoarele condiþii:
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a) existã probe sau indicii temeinice cã învinuitul sau
inculpatul a sãvârºit o faptã prevãzutã de legea penalã.
b) pentru infracþiunea sãvârºitã legea prevede pedeapsa
închisorii sau a detenþiunii pe viaþã;
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-credinþã, mãsura obligãrii de a nu
pãrãsi localitatea sau þara
• încearcã sã zãdãrniceascã aflarea adevãrului prin
influenþarea cuiva ori prin distrugerea mijloacelor
materiale de probã;
• pregãteºte sãvârºirea unei noi infracþiuni;
• a sãvârºit cu intenþie o nouã infracþiune;
• exercitã presiuni asupra persoanei vãtãmate sau
încearcã o înþelegere frauduloasã cu aceasta;
• a sãvarºit o infracþiune pentru care legea prevede
pedeapsa detenþiunii pe viaþã sau pedeapsa
închisorii mai mare de 4 ani ºi 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 prezenþa





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 depãºeascã un termen rezonabil ºi 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 reþinere sau arestare
preventivã anterioarã.
În faza de judecatã instanþa verificã periodic (nu mai
târziu de 60 de zile), legalitatea ºi temeinicia
arestãrii preventive.

Aceste informaþii sunt destinate publicului ºi nu constituie
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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 prezenþa apãrãtorului, apoi prezintã dosarul
cauzei cu propunerea de arestare preventivã preºedintelui
instanþei sau judecãtorului delegat.
Propunerea de arestare preventivã o judecã instanþa de
fond a cauzei sau cea corespunzãtoare în a cãrei razã
teritorialã se aflã locul de deþinere, sau judecãtorul delegat
de preºedintele instanþei.
Preºedintele instanþei sau judecãtorul delegat fixeazã
ziua ºi ora de soluþionare a propunerii.
Ziua ºi ora se comunicã apãrãtorului inculpatului ºi
procurorului (care asigurã prezenþa în faþa judecãtorului a
învinuitului).
PROPUNEREA
DE
ARESTARE
PREVENTIVÃ SE JUDECÃ ÎN CAMERÃ DE
CONSILIU, ºedinþa 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 instanþei poate fi atacatã cu recurs în 24 de
ore de la pronunþare de cãtre procuror ºi învinuitul/
inculpatul prezent ºi de la comunicare de cãtre cel absent.
Dosarul se înainteazã instanþei de recurs în 24 de ore de
la declararea recursului, iar acesta se soluþioneazã în 24 de
ore în cazul arestãrii învinuitului ºi în 3 zile în cazul
arestãrii inculpatului.
Recursul la încheierile privind arestarea
preventivã se judecã în ºedinþã publicã.
ªi prelungirea arestãrii inculpatului în cursul urmãririi
penale se face dupã aceeaºi procedurã, iar soluþionarea
propunerii are loc, de cãtre judecãtor tot în Camera de
Consiliu (nu în ºedinþã publicã).
Termenul de recurs este acelaºi, 24 de ore de la
pronunþare pentru procuror ºi învinuitul/inculpatul
prezent ºi de la comunicare pentru cel absent.
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Fiecare prelungire de arestare preventivã în cursul
urmãririi penale nu poate depãºi 30 de zile.
Arestarea preventivã a inculpatului poate fi dispusã
ºi în cursul judecãþii, în aceleaºi condiþii, cu aceleaºi
garanþii ºi se soluþioneazã dupã procedura de mai sus.
REGULI SPECIALE PENTRU ARESTAREA PREVENTIVÃ A
ÎNVINUITULUI SAU INCULPATULUI MINOR
 Despre arestarea preventivã a unui inculpat/
învinuit minor, se încunoºtinþeazã în termen de 24
de ore pãrinþii/ tutorele ºi Serviciul de Probaþiune
de pe lângã Tribunal, consemnându-se aceasta întrun proces verbal
 În timpul arestãrii preventive minorii se þin separat
de majori, în locuri anume destinate acestora.
 Minorul între 14 ºi 16 ani nu poate fi arestat
preventiv decât dacã pedeapsa prevãzutã de lege
pentru fapta de care este învinuit este detenþiunea
pe viaþã sau închisoarea de 10 ani sau mai mare ºi o
altã mãsurã preventivã nu este suficientã.
 Durata arestãrii inculpatului minor între 14 ºi 16 ani
este, în cursul urmãririi penale, de cel mult 15 zile,
iar verificarea legalitãþii ºi temeiniciei arestãrii
preventive se efectueazã periodic în cursul judecãþii,
dar nu mai târziu de 30 de zile.
 Prelungirea acestei mãsuri în cursul urmãririi penale
sau menþinerea ei în timpul judecãþii nu poate fi
dispusã decât în mod excepþional. Arestarea preventivã
a minorului în cursul urmãririi penale este limitatã la
un termen rezonabil ºi nu mai mult de 60 de zile,
fiecare prelungire neputând depãºi 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 legalitãþii ºi
temeinicia mãsurii se efectueazã periodic în cursul
judecãþii, 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 depãºi în cursul urmãririi penale în total
90 de zile.
Durata arestãrii învinuitului minor este de cel
mult 3 zile, indiferent de vârstã.
Aceste informaþii sunt destinate publicului ºi nu constituie
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SIMBOLURILE AUTORITÃÞII JUDECÃTOREªTI
CE ESTE ªI DE UNDE VINE DREPTUL
ELEMENTE DE DREPT CIVIL
- Ordonanþa Preºedinþialã

ELEMENTE DE DREPTUL FAMILIEI
- Divorþul
- Adopþia

ELEMENTE DE DREPT COMERCIAL
- judecarea litigiilor comerciale

ELEMENTE DE DREPTUL MUNCII
- conflictele de muncã

ELEMENTE DE DREPT CONTRAVENÞIONAL
- plângerea împotriva procesului-verbal de constatare
a contravenþiei

ELEMENTE DE DREPT PENAL
- etapele procesului penal
- cãile de atac în materie penalã
- reprezentarea ºi asistenþa juridicã în procesul penal
- punerea în executare a hotãrârilor penale
- arestarea preventivã
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