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Independenţa justiţiei, imparţialitatea judecătorilor, 

accesul la asistenţă judiciară, simplificarea procedurilor, 

reducerea sarcinii excesive de lucru din tribunale, 

diminuarea termenelor judiciare, folosirea medierii şi 

consolidarea procedurilor de executare a deciziilor 

justiţiei constituie preocupări comune ale Consiliului 

Europei şi ale Uniunii Europene, în cadrul eforturilor de a 

se asigura tuturor cetăţenilor o justiţie cât mai dreaptă 

şi mai eficientă.  

În acest context, la data de 5 iunie 2003, Consiliul 

Europei şi Uniunea Europeană au stabilit desfăşurarea 

în fiecare an, la data de 25 octombrie, a Zilei Europene 

a Justiţiei, cu scopul de a aduce modul de funcţionare a 

justiţiei în atenţia publicului european şi de a sprijini 

dezvoltarea unui spaţiu judiciar comun european. 

Celebrarea Zilei Justiţiei are ca raţiune principală 

crearea unui eveniment simbolic, pentru a reaminti că 

justiţia este în primul rând, şi cel mai important, un 

serviciu pentru cetăţeni care le dă dreptul de a-şi rezolva 

disputele private şi de a îşi afirma drepturile. 

Personajul central al statului de drept este cetăţeanul, 

indiferent care ar fi ipostaza în care vine în contact cu 

autorităţile sau instituţiile publice: alegător, contribuabil, 

justiţiabil etc.  

Organizarea statală constituie mecanismul instituit de 

societate pentru realizarea binelui public, iar, într-un stat 

democratic, binele public nu poate fi distins de 

interesele individuale, constituind suma acestora, atât 

timp cât interesul individului este legitim şi urmărit cu 

bună credinţă. 

În acest context, rolul justiţiei ca serviciu public este 

esenţial, procedura judiciară în materie civilă reprezentând 

modalitatea prin care cetăţeanul obţine concursul puterii 

de stat, pentru a i se asigura exercitarea dreptului său, 

atunci când acesta îi este îngrădit sau încălcat şi indiferent 

din partea cui provine restrângerea sau încălcarea — o 

persoană privată sau chiar un organ al statului. 

Ritmul tot mai alert al transformărilor sociale din ultimii ani 

a generat un proces intens de profesionalizare a justiţiei 

civile; ramurile dreptului privat sunt în continuă 

diversificare, normele şi procedurile judiciare devin tot mai 

specializate şi mai complexe, aspecte care implică în mod 

corelativ necesitatea perfecţionării şi specializării tuturor 

profesioniştilor dreptului. 

În acelaşi timp, acest proces generează o „ermetizare” a 

modului de funcţionare a mecanismului judiciar pentru 

marea majoritate a cetăţenilor, acestora fiindu-le tot mai 

dificil să-şi valorifice drepturile în procedurile judiciare, 

atunci când nu beneficiază de asistenţă juridică calificată. 

Or, principiul realizării binelui public, care guvernează statul 

de drept, face inadmisibil ca justiţia să devină un 

mecanism abstract pentru cetăţean.  

Dimpotrivă, justiţia civilă reprezintă o parte a vieţii de zi cu 

zi a cetăţenilor Europei — în raporturile de serviciu, atunci 

când se căsătoresc sau când achiziţionează produse şi 

servicii. 

Creşterea gradului de transparenţă a procedurilor 

judiciare, astfel încât acestea să fie pe deplin accesibile 

fiecărui cetăţean în parte, reprezintă o necesitate a 

societăţii actuale, în vederea asigurării respectării 

principiului constituţional al liberului acces la justiţie. 

Transparentizarea modului de funcţionare a justiţiei 

poate fi realizată prin mecanisme instituţionalizate 

(menţinerea, chiar dacă circumstanţiat, a rolului activ al 

judecătorului în procesul civil, diversificarea cazurilor şi 

a modalităţilor de acordare a asistenţei juridice gratuite, 

desfăşurarea unor programe educative, de informare a 

justiţiabililor asupra drepturilor şi obligaţiilor care le 

revin etc.), dar şi prin vizitarea sediilor instanţelor, 

urmărirea procedurilor judiciare, organizarea unor 

întâlniri cu profesionişti ai dreptului şi, în ultimă 

instanţă, prin preocuparea individuală, a fiecărui 

cetăţean, de a cunoaşte care îi sunt drepturile 

recunoscute de lege şi ce modalităţi are la îndemână 

În acest context, Ziua Europeană a Justiţiei reprezintă o 

oportunitate pentru sistemele judiciare de a-şi face 

cunoscută activitatea, cu plusurile şi minusurile 

acesteia, şi un bun prilej pentru cetăţenii Europei de a 

se informa asupra felului în care funcţionează organele 

judiciare şi a modului cum se desfăşoară procedurile 

judiciare. 

Linkuri utile privind sistemul judiciar: 

 www.csm1909.ro — Consiliul Superior al 

Magistraturii; 

 www.scj.ro—Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie; 

 www.mpublic.ro—Ministerul Public; 

 www.just.ro—Ministerul Justiţiei; 

 portal.just.ro—portalul instanţelor de judecată; 

 legislatie.just.ro—portalul legislativ al MJ. 




