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DREPTUL PE ÎNÞELESUL TUTUROR:
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.

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"
Aceste informaþii sunt destinate publicului ºi nu constituie
consultanþã juridicã. La nevoie consultaþi un avocat.
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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 pãstrat-a 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 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
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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.
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.
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.
Aceste informaþii sunt destinate publicului ºi nu constituie
consultanþã juridicã. La nevoie consultaþi un avocat.
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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 neam 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)
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.
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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:

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).
Aceste informaþii sunt destinate publicului ºi nu constituie
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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 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 împotriva ordonanþei preºedinþiale:
•
•

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 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.
6
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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 printrun act autentic; în perioada imediat urmãtoare rãmânerii 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.
Aceste informaþii sunt destinate publicului ºi nu constituie
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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
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:
-

8
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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 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
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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
 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.
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 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 copil-adoptator întocmit de DGASPC

•

Hotãrârea judecãtoreascã de deschidere a procedurii de adopþie

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

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
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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.

Aceste informaþii sunt destinate publicului ºi nu constituie
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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
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.
-

Aceste informaþii sunt destinate publicului ºi nu constituie
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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.

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.
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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)
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.
Procedura de citare a pãrþilor se considerã legal îndeplinitã dacã se realizeazã cu cel
puþin 24 de ore înainte de termenul de judecatã.
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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.
 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.
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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.
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.

Aceste informaþii sunt destinate publicului ºi nu constituie
consultanþã juridicã. La nevoie consultaþi un avocat.
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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
Infracþiunea este:
sãvârºitã cu vinovãþie
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.

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:

18

•

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

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.
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;

•

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

•

arestat, chiar în altã cauzã.
Aceste informaþii sunt destinate publicului ºi nu constituie
consultanþã juridicã. La nevoie consultaþi un avocat.
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•

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.
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 întrun 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.
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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
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

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

24

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

DREPTUL PE ÎNÞELESUL TUTUROR

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:
•

procuror ºi inculpat, în privinþa laturii penale ºi civile a cauzei;

•

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.

Aceste informaþii sunt destinate publicului ºi nu constituie
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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.
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.
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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.

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 ºi-a 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.
E. PUNEREA ÎN EXECUTARE A HOTÃRÂRILOR PENALE
Ultima etapã a procesului penal este cea a executãrii hotãrârii.
Se pot executa numai hotãrârile judecãtoreºti executorii.

Aceste informaþii sunt destinate publicului ºi nu constituie
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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
- 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
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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 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
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 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:
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
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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.
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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.
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.
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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 într-un 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.
Link-uri româneºti utile:
Ministerul Justiþiei
http://www.just.ro
Consiliul Superior al Magistraturii
http://www.csm1909.ro
ªcoala Naþionalã de Grefieri
http://grefieri.ro
Institutul Naþional al Magistraturii
http://inm-lex.ro
Înalta Curte de Casaþie ºi Justiþie
http://www.scj.ro
Curtea Constituþionalã
http://www.ccr.ro
Avocatul Poporului
http://www.avp.ro
Ministerul Public
http://www.mpublic.ro
Departamentul Naþional Anticorupþie
http://www.pna.ro
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DESPRE COMPETENÞA INSTANÞELOR:
NOÞIUNI FUNDAMENTALE
România este stat de drept, organizat potrivit principiului separaþiei ºi echilibrului
celor trei puteri- legislativã, executivã ºi judecãtoreascã.
Puterea judecãtoreascã se exercitã de Înalta Curte de Casaþie ºi Justiþie (unica instanþã
supremã) ºi de celelalte instanþe judecãtoreºti.
Dacã sunteþi nevoit sã vã adresaþi unei instanþe, e bine sã ºtiþi cã:
-

orice persoanã se poate adresa justiþiei pentru apãrarea drepturilor, a
libertãþilor ºi a intereselor sale legitime în exercitarea dreptului sãu la un
proces echitabil.

-

accesul la justiþie nu poate fi îngrãdit. Toate persoanele sunt egale în faþa
legii, fãrã privilegii ºi fãrã discriminãri.

-

justiþia se realizeazã în mod egal pentru toþi, fãrã deosebire de rasã,
naþionalitate, origine etnicã, limbã, religie, sex, orientare sexualã, opinie,
apartenenþã politicã, avere, origine ori condiþie socialã sau de orice alte
criterii discriminatorii.

INSTANÞE DE DREPT COMUN SAU/ªI INSTANÞE SPECIALIZATE
În România, pe lângã instanþele de drept comun existã fie secþii specializate, fie
complete de judecatã specializate, în anumite materii.
• Secþiile specializate
La instanþele mari, indiferent dacã sunt judecãtorii, tribunale sau curþi de apel, în
funcþie de numãrul de cauze de o anumitã naturã, funcþioneazã secþii specializate (secþia
civilã, secþia penalã, secþia comercialã, secþia de contencios administrativ, secþia de litigii
de muncã ºi asigurãri sociale). Secþia civilã, de exemplu, judecã numai cauze civile.
La instanþele mici, funcþioneazã secþii mixte în câte douã-trei materii, iar judecãtorii
care le compun judecã într-una sau douã dintre respectivele materii.
• Completele specializate
La toate instanþele, dacã numãrul de cauze de o anumitã naturã nu justificã înfiinþarea
de secþii specializate, în una sau mai multe din urmãtoarele materii funcþioneazã complete
specializate: fond funciar, cauze cu minori, infracþiunile de corupþie, cauze comerciale,
contencios administrativ, litigii de muncã ºi asigurãri sociale.
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De obicei, un judecãtor specializat într-o materie judecã mai mulþi ani numai acea
materie, însã, funcþie de situaþia ocupãrii posturilor, nimic nu împiedicã acel judecãtor ca,
la un moment dat, sã fie nevoit sã judece în altã materie.
În cadrul judecãtoriilor funcþioneazã secþii sau complete specializate pentru:
-

litigii de familie ºi minori (divorþ, încredinþare minori, reglementare program de
vizitare)

-

litigii comerciale

-

drept penal

În cadrul tribunalelor ºi al curþilor de apel funcþioneazã secþii sau complete
specializate pentru:
-

litigiile de muncã ºi asigurãri sociale,

-

litigii de familie ºi minori (divorþ, încredinþare minori, reglementare program de
vizitare, adopþie)

-

litigii comerciale,

-

reorganizare/lichidare judiciarã,

-

contencios administrativ - fiscal,

-

litigii privind creaþiile intelectuale ºi proprietate intelectualã ºi industrialã.

-

drept penal

ªtiaþi cã:

În România existã ºi tribunale specializate: un tribunal de minori ºi familie
(Braºov) ºi trei tribunale comerciale (Argeº, Cluj, Mureº)

COMPETENÞA INSTANÞELOR
Prin competenþã,, se înþelege capacitatea unei instanþe de a soluþiona anumite litigii sau de
a rezolva anumite cereri.
Nu toate litigiile civile sunt de competenþa instanþelor. Existã litigii care se
soluþioneazã de cãtre alte autoritãþi.
Competenþa este de douã feluri: competenþa materialã ºi competenþa teritorialã.
Dacã vreþi sã introduceþi o acþiune în instanþã, trebuie sã ºtiþi care este instanþa care
are competenþa sã o judece.
COMPETENÞA DUPÃ MATERIE
Competenþa materialã are un caracter absolut (pãrþile nu pot conveni sã fie judecate
de o altã instanþã decât cea prevãzutã de lege).
Reclamantul aratã în cererea de chemare în judecatã obiectul cererii ºi valoarea
obiectului litigiului, în funcþie de care se va determina instanþa competentã.
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Dacã reclamantul formuleazã un capãt de cerere principal ºi unul sau mai multe
capete de cerere accesorii ori incidentale, valoarea capãtului principal este cea care
determinã competenþa.
Când sunt mai mulþi reclamanþi ºi un singur pârât sau un reclamant ºi mai mulþi pârâþi
ºi este vorba de o singurã creanþã, competenþa se determinã dupã valoarea întreagã a
creanþei.
Uneori competenþa este datã de calitatea pãrþilor din proces (de ex. deºi în materie de
contencios administrativ, competenþa de a judeca în primã instanþã revine ca regulã
tribunalelor, totuºi dacã autorul actului administrativ sau al refuzului nejustificat de a
emite actul este autoritatea administraþiei publice centrale, competenþa în primã instanþã
revine curþilor de apel).
Alteori, competenþa este datã de urgenþa rezolvãrii cererii (de ex. cererea de
ordonanþã preºedinþialã se va introduce la instanþa competentã asupra fondului sau
cererea asigurãrii dovezilor- dacã este primejdie ca ele sã disparã sau sã fie greu de
administrat pe viitor, înainte de judecatã-, se va îndrepta la instanþa în circumscripþia
cãreia se aflã martorul sau obiectul cercetãrii sau la instanþa competentã sã judece cauza).
A. Competenþa judecãtoriilor
Judecãtoriile sunt, în principiu, competente sã judece toate cererile în primã instanþã
(sau în fond).
Judecãtoriile judecã :
1. în primã instanþã, toate procesele ºi cererile, în afarã de cele date prin lege în
competenþa altor instanþe;
2. plângerile împotriva hotãrârilor autoritãþilor administraþiei publice cu activitate
juridciþionalã ºi ale altor organe cu astfel de activitate, în cazurile prevãzute de
lege ;
3. în orice alte materii date prin lege în competenþa lor, de exemplu:
• contestaþiile împotriva hotãrârilor pronunþate de organe locale în legãturã cu
înscrierile fãcute pe listele electorale,
• plângerea împotriva procesului verbal de constatare a contravenþiilor;
• plângerea împotriva procesului verbal de constatare a contravenþiilor silvice;
• plângerile împotriva hotãrârilor de admitere sau respingere a cererii de
acordare a statutului de refugiat,
• cererile pentru asigurarea dovezilor;
• cererile de îndreptare a erorilor materiale strecurate în propriile hotãrâri;
• contestaþiile în anulare ºi cererile de revizuire a propriilor hotãrâri;
• conflictele de competenþã dintre birourile notariale;
• litigiile prevãzute în legea locuinþei nr. 114/1996;
• investirea cu formulã executorie a cambiilor, biletelor la ordin ºi cecurilor
Aceste informaþii sunt destinate publicului ºi nu constituie
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cererile privitoare la anularea, rectificarea sau anularea actelor de stare civilã ºi
a menþiunilor înscrise pe acestea

Secþiile maritime ºi fluviale ale judecãtoriilor Constanþa ºi Galaþi judecã litigii,
precum: despãgubirile pentru avarii cauzate navelor ºi instalaþiilor destinate navigaþiei,
instalaþiilor de încãrcare, descãrcare ºi manipulare a mãrfurilor,ºi pentru orice prejudicii
cauzate prin alte forme ilicite în legãturã cu activitatea marinei civile; litigiile privind
retribuþia pentru asistenþa de salvare ºi repartizarea acesteia între salvatori; plângerile
împotriva proceselor verbale de contravenþie privind poluarea apelor mãrii de cãtre
navele maritime.
În România funcþioneazã 178 de judecãtorii, de diferite dimensiuni: cea mai
mare judecãtorie din þarã este Judecãtoria Sector 1 Bucureºti, cu peste 48.000 de
cauze în 2006, iar cea mai micã este Judecãtoria Bozovici - jud. Caraº - Severin cu
aprox. 1200 cauze în 2006.
Judecãtoriile sunt instanþe de fond.
Aici completele sunt formate, de principiu, dintr-un singur judecãtor, care pronunþã
hotãrâri ce pot fi atacate cu apel, sau doar cu recurs.
ÎN MATERIE PENALÃ
Tot judecãtoriile sunt cele care, în principiu, judecã în primã instanþã toate
infracþiunile.
B. Competenþa materialã a tribunalelor
Tribunalele judecã:
1. în primã instanþã :
a) procesele ºi cererile în materie comercialã a cãror obiect are o valoare de peste
100.000 RON, precum ºi procele ºi cererile în aceastã materie al cãror obiect nu
este evaluabil în bani; cererile în materia reorganizãrii judiciare ºi a falimentului
b) procesele ºi cererile în materie civilã al cãror obiect are o valoare de peste 500.000
RON (cu câteva excepþii);
c) conflictele de muncã, cu excepþia celor date prin lege în competenþa altor organe;
d) procesele ºi cererile în materie de contencios administrativ, în afarã de cele date în
competenþa curþilor de apel ;
e) procesele ºi cererile în materie de creaþie intelectualã ºi de proprietate industrialã;
f) procesele ºi cererile în materie de expropriere;
g) cererile pentru încuviinþarea, nulitatea sau desfacerea adopþiilor;
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h) cererile pentru repararea prejudiciilor cauzate prin erori judiciare savarsite in
procesele penale;
i) cererile pentru recunoaºterea, precum ºi cele pentru încuviinþarea executãrii silite
a hotãrârilor date în þãri strãine;
2. ca instanþe de apel, apelurile declarate împotriva hotãrârilor pronunþate de
judecãtorii în primã instanþã;
3. ca instanþe de recurs, recursurile declarate împotriva hotãrârilor pronunþate de
judecãtorii, care, potrivit legii nu sunt supuse apelului.
În aceastã categorie intrã:
•

hotãrârile care consfinþesc învoiala pãrþilor ;

•

încheierile pronunþate asupra renunþãrii la judecatã,

•

hotãrârile judecãtoreºti date în primã instanþã în cererile introduse
principalã privind pensii de întreþinere,

•

litigiile al cãror obiect are o valoare de pânã la 100.000 RON inclusiv, atât în
materie civilã, cât ºi în materie comercialã,

•

acþiunile posesorii,

•

acþiunile privitoare la înregistrãrile în registrul de stare civilã,

•

luarea mãsurilor asiguratorii,

•

hotãrârea de reexaminare,

•

ordonanþa preºedinþialã,

•

încheierea de admitere sau de respingere a înscrierii unei asociaþi sau fundaþii.

pe cale

4. în orice alte materii date prin lege în competenþa lor:
•

cãile extraordinare de atac de retractare (contestaþia în anulare ºi revizuirea)

•

contestaþiile la titlu care vizeazã hotãrârile tribunalului

•

contestaþia la executare, când tribunalul este instanþã de executare

•

conflictele dintre douã judecãtorii din circumscripþia sa teritorialã

•

cererea de strãmutare de la o judecãtorie la alta din raza sa teritorialã pe motiv de
rudenie sau afinitate

•

cererea pentru declararea judecãtoreascã a abandonului de copii

•

cererile privine acordarea personalitãþii juridice asociaþiilor de sindicate

•

cererile privitoare la procedura reorganizãrii ºi lichidãrii judiciare

•

cererile privind admiterea sau respingerea candidaturilor la alegerile locale

•

contestaþiile împotriva deciziilor date de direcþiile generale a finanþelor publice ºi
controlului financiar de stat
Aceste informaþii sunt destinate publicului ºi nu constituie
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litigiile privind sistemul public de pensii ºi alte drepturi de asigurãri sociale.
Tribunalele Constanþa ºi Galaþi au o competenþã specialã maritimã ºi fluvialã.

ÎN MATERIE PENALÃ, având drept criteriu gravitatea infracþiunii pentru ordinea
juridicã naþionalã, legiuitorul a stabilit competenþa în favoarea tribunalelor, în primã
instanþã, pentru unele infracþiuni mai grave contra persoanei, contra patrimoniului,
infracþiuni care aduc atingere unor activitãþi de interes public, infracþiuni care aduc
atingere unor relaþii sociale, infracþiunile sãvârºite cu intenþie, care au avut ca urmare
moartea sau sinuciderea victimei infracþiunea de spãlare a banilor, precum ºi infracþiunile
privind traficul ºi consumul ilicit de droguri, infracþiunea de bancrutã frauduloasã, dacã
fapta priveºte sistemul bancar, infracþiunile la regimul drepturilor de proprietate
intelectualã ºi industrialã.
În þara noastrã funcþioneazã în prezent 41 de tribunale, 4 tribunale specializate
(Tribunalul pentru Minori ºi Familie Braºov, Tribunalul Comercial Cluj, Tribunalul
Comercial Mureº, Tribunalul Comercial Argeº) ºi Tribunalul Militar Teritorial
Bucureºti.
Cel mai mare dintre tribunale este Tribunalul Bucureºti, cu peste 80.000 cauze
în 2006, iar cel mai mic - Tribunalul Covasna, cu doar aprox. 3600 cauze în 2006.
Tribunalele au sediul în localitãþile- reºedinþã de judeþ, iar cele specializate au luat
fiinþã pe lângã cele tradiþionale, justificat de numãrul mare de cauze în materia în care sau înfiinþat.
C. Competenþa materialã a curþilor de apel
Curþile de apel judecã :
1. în primã instanþã, procesele ºi cererile în materie de contencios administrativ
privind actele autoritãþilor ºi instituþiilor centrale;
2. ca instanþe de apel, apelurile declarate împotriva hotãrârilor pronunþate de
tribunale în primã instanþã;
3. ca instanþe de recurs, recursurile declarate împotriva hotãrârilor pronunþate de
tribunale în apel sau împotriva hotãrârilor pronunþate în primã instanþã de
tribunale, care, potrivit legii, nu sunt supuse apelului, precum ºi în orice alte
cazuri expres prevãzute de lege;
4. în orice alte materii date prin lege în competenþa lor, de exemplu:
• soluþionarea conflictelor de competenþã dintre douã tribunale, dintre o
judecãtorie ºi un tribunal, dintre douã judecãtorii din raza aceleiaºi curþi de
apel;
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•
•
•
•
•

soluþionarea cererii de strãmutare a cauzei de la un tribunal la altul, bazate pe
motiv de rudenie sau afinitate;
soluþionarea cererilor de recuzare a doi ori mai mulþi judecãtori de la un
tribunal, atunci când din cauza recuzãrii completul nu se poate forma;
contestaþia în anulare ºi/sau revizuirea îndreptate împotriva propriilor
hotãrâri,
contestaþia la executare în legãturã cu înþelesul, întinderea ºi aplicarea
dispozitivului propriei hotãrâri ;
cererile de îndreptare a propriilor hotãrâri ºi de completare a acestora.

ÎN MATERIE PENALÃ, potrivit criteriului gravitãþii infracþiunii, curþile de apel
judecã în primã instanþã infracþiunile contra siguranþei statului prevãzute în Codul Penal
sau în legi speciale, unele dintre infracþiunile în legãturã cu serviciul, unele dintre
infracþiunile contra siguranþei circulaþiei pe cãile ferate, când s-a produs o catastrofã,
infracþiunile sãvârºite de civili contra capacitãþii de apãrare a þãrii, infracþiunile savârºite
de judecãtorii de la judecãtorii ºi tribunale ºi de procurorii de la parchetele care
funcþioneazã pe lângã aceste instanþe, precum ºi de avocaþi, notari publici, executori
judecãtoreºti ºi de controlorii financiari ai Curþii de Conturi.
Funcþioneazã în acest moment 15 curþi de apel cu sediile în cele mai mari municipii
din þarã (Alba Iulia, Bacãu, Braºov, Bucureºti, Cluj, Constanþa, Craiova, Galaþi, Iaºi,
Oradea, Piteºti, Ploieºti, Suceava, Timiºoara, Târgu- Mureº) ºi Curtea Militarã de Apel
Bucureºti.
Cea mai mare este Curtea de Apel Bucureºti, cu peste 41.000 cauze în 2006,
iar cea mai micã este Curtea de Apel Oradea, cu doar aprox. 5000 de cauze în
2006.
D. Competenþa materialã a Înaltei Curþi de Casaþie ºi Justiþie
Înalta Curte de Casaþie ºi Justiþie este unica instanþã supremã în þara noastrã.
Are sediul în Bucureºti ºi este organizatã în secþii:
 Secþia civilã ºi de proprietate intelectualã,
 Secþia Penalã,
 Secþia Comercialã,
 Secþia de Contencios Administrativ ºi Fiscal,
 Completul de 9 Judecãtori ºi
 Secþiile Unite.
Înalta Curte de Casaþie ºi Justiþie judecã:
1. recursurile declarate împotriva hotãrârilor curþilor de apel ºi a altor hotãrâri, în
cazurile prevãzute de lege;
Aceste informaþii sunt destinate publicului ºi nu constituie
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2. recursurile în interesul legii;
3. în orice alte materii date prin lege în competenþa sa, cum ar fi.
•

cererile privitoare la soluþionarea conflictelor de competenþã dintre douã curþi de
apel, dintre douã tribunale din raza teritorialã a unor curþi de apel diferite, dintre
un tribunal ºi o curte de apel, dintre o judecãtorie ºi o curte de apel, dintre douã
judecãtorii din circumscripþia teritorialã a unor tribunale ºi curþi de apel diferite,
dintre o curte de apel ºi un alt organ cu activitate jurisdicþionalã,

•

cererile privitoare la strãmutarea procesului civil de la o curte de apel la altã curte
de apel pentru motive de rudenie sau afinitate;

•

cererile de strãmutare a procesului civil pe motive de legitimã bãnuialã ºi de
siguranþã publicã;

•

cererile pentru delegarea altei instanþe.

•

cererile pentru îndreptarea propriilor hotãrâri;

•

contestaþiile la titlu, adicã cele în legãturã cu înþelesul, întinderea ºi aplicarea
dispozitivului propriilor lor hotãrâri;

•

soluþionarea cãilor de atac de retractare - contestaþia în anulare ºi revizuire exercitate împotriva propriilor lor hotãrâri;

•

privind modul de formare ºi componenþa Biroului Electoral Central,

•

contestaþiile formulate de magistraþi în cazul îndepãrtãrii din magistraturã pentru
motive de boalã gravã sau vãditã incapacitate profesionalã, cele formulate
împotriva sancþiunilor disciplinare aplicate de Consiliul Superior al Magistraturii

Secþia Civilã a Înaltei Curþi de Casaþie ºi Justiþie judecã recursurile în cauzele civile,
determinate de Codul de procedurã civilã, în afarã de cele date în competenþa altor secþii
prin lege; contra hotãrârilor pronunþate în litigii de muncã, în cazurile determinate de
lege; în orice cauze privind alte materii care nu au fost date în competenþa celorlalte secþii.
Secþia Comercialã a Înaltei Curþi de Casaþie ºi Justiþie judecã recursurile contra
hotãrârilor pronunþate în materie comercialã, în cazurile determinate de lege.
Secþia de Contencios Administrativ a Înaltei Curþi de Casaþie ºi Justiþie judecã
recursurile în materie de contencios administrativ, în cazurile determinate de lege; în
materie de expropriere, în materie fiscalã, cu excepþia litigiilor care sunt date prin legi
speciale în competenþa altor instanþe.
Secþiile Unite judecã recursurile în cazurile în care Completul de nouã judecãtori a
pronunþat decizii în recurs ordinar; recursuri în interesul legii; soluþioneazã sesizãrile
privind schimbarea jurisprudenþei Curþii Supreme de Justiþie; sesizeazã Curtea
Constituþionalã pentru controlul constituþionalitãþii legilor înainte de promulgare.
De regulã, Înalta Curte de Casaþie ºi Justiþie nu judecã în fond, ci numai excepþional,
de exemplu în anumite cauze care privesc membrii Parlamentului ºi ai Guvernului,
magistraþii, ºefii cultelor religioase.
40
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GRADELE DE JURISDICÞIE:

Cãile de atac declarate de cãtre partea interesatã împotriva hotãrârilor pronunþate în
fond sunt judecate de instanþele ierarhic superioare, dupã schema de mai sus.
Dacã urmãriþi sãgeþile corespunzãtoare culorilor veþi înþelege de ce se spune despre
sistemul judiciar român cã funcþioneazã în baza principiului dublului grad de jurisdicþie,
iar ca excepþie existã cauze care au ºi trei grade de jurisdicþie.
Exemplu: sãgeþile negre - o cauzã judecatã în fond la judecãtorie, dacã poate fi atacatã
cu apel, acesta se judecã la tribunal, iar recursul se judecã la curtea de apel.
Excepþie: Singura excepþie de la aceastã organizare o gãsim la nivelul Înaltei Curþi de
Casaþie ºi Justiþie care judecã:
 în completul de 9 judecãtori recursurile ºi cererile în cauzele judecate
în primã instanþã de Secþia penalã a Înaltei Curþi de Casaþie ºi Justiþie,
precum ºi cauzele în materie disciplinarã.
> în secþii unite recursurile în interesul legii .
COMPETENÞA TERITORIALÃ
Regula generalã este cã cererea se introduce la instanþa domiciliului pârâtului.
Dacã pârâtul are domiciliul în strãinãtate sau nu are domiciliu cunoscut, cererea se
face la instanþa reºedinþei sale din þarã, iar dacã nu are nici reºedinþa cunoscutã, la instanþa
domiciliului sau reºedinþei reclamantului.
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Cererea împotriva unei persoane juridice se face la instanþa sediului ei principal.
Cererea îndreptatã împotriva mai multor pârâþi poate fi fãcutã la instanþa competentã
pentru oricare dintre ei.
În cazul unor litigii privind bunuri imobile, instanþa competentã este numai instanþa
în jurisdicþia cãreia se aflã imobilul.
Succesiunile sunt numai de competenþa instanþei în raza cãreia ºi-a avut ultimul
domiciliu defunctul.
Divorþul îl judecã numai instanþa de la ultimul domiciliu comun al soþilor.
În materie comercialã, pânã la sfârºitul lichidãrii, acþiunile sunt de competenþa
instanþei unde întreprinderea îºi are sediul principal.
Reclamantul are dreptul sã aleagã la care dintre instanþele în acelaºi timp competente
va depune cererea.
Pãrþile pot conveni, de principiu, prin înscris sau prin declaraþie verbalã în faþa
instanþei, ca cererile referitoare la bunuri sã fie judecate de alte instanþe decât acelea care,
potrivit legii, au competenþã teritorialã (cu excepþiile subliniate mai sus).
Competenþa ce revine instanþelor judecãtoreºti în legãturã cu arbitrajul
aparþine instanþei care ar fi fost competentã sã soluþioneze litigiul în fond, în lipsa
unei convenþii arbitrale.
INSTANÞELE MILITARE
În România funcþioneazã urmãtoarele instanþe militare:
Tribunalele militare (corespondentele judecãtoriilor) Bucureºti, Cluj-Napoca, Iaºi ºi
Timiºoara. Ele judecã în primã instanþã infracþiunile sãvârºite de militari, împotriva
ordinii ºi disciplinei militare,cele sãvârºite pe câmpul de luptã, precum ºi alte infracþiuni
sãvârºite în legãturã cu îndatoririle de serviciu, comise de militari pânã la gradul de
colonel inclusiv
Tribunalul Militar Teritorial Bucureºti (corespondentul tribunalului) judecã în primã
instanþã unele infracþiuni mai grave savârºite în legãturã cu îndatoririle de serviciu, de
militari pânã la gradul de colonel inclusiv;
Curtea Militarã de Apel Bucureºti (corespondenta curþii de apel) judecã în primã instanþã
infracþiunile contra siguranþei statului ºi unele dintre infracþiunile contra capacitãþii de apãrare
a þãrii sãvârºite de militari, infracþiunile sãvârºite de judecãtorii ºi de procurorii militari.
Tot dupã principiul dublului grad de jurisdicþie sunt organizate ºi instanþele militare,
astfel:
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ªtiaþi cã: Secþia Penalã a Înaltei Curþi de Casaþie ºi Justiþie funcþioneazã, ca
instanþã militarã de apel sau, dupã caz, de recurs, ca ºi pentru instanþele civile.
MINISTERUL PUBLIC
Ministerul Public reprezintã interesele generale ale societãþii ºi apãrã ordinea de drept,
precum ºi drepturile ºi libertãþile cetãþenilor. Este alcãtuit din procurori constituiþi în
parchete.
Procurorii îºi desfãºoarã activitatea în baza principiilor legalitãþii, imparþialitãþii ºi
controlului ierarhic, sub autoritatea ministrului justiþiei.
Parchetele funcþioneazã pe lângã instanþe, conduc ºi supravegheazã activitatea de
cercetare penalã a poliþiei judiciare, în condiþiile legii.
În cadrul Ministerului Public funcþioneazã Parchetul de pe lângã Înalta Curte de
Casaþie ºi Justiþie, care coordoneazã activitatea parchetelor din subordine.
Parchetul de pe lângã Înalta Curte de Casaþie ºi Justiþie are în structurã:
Secþia de urmãrire penalã ºi criminalisticã,
 Secþia judiciarã,
 Secþia de resurse umane ºi documentare,
 Secþia parchetelor militare,
 Direcþia Naþionalã Anticorupþie,
 Direcþia de Investigare a Infracþiunilor de Criminalitate Organizatã ºi
Terorism.
Aceste informaþii sunt destinate publicului ºi nu constituie
consultanþã juridicã. La nevoie consultaþi un avocat.

43

INTRODUCERE ÎN DREPT -

GHID PRACTIC PENTRU JURNALIªTI

Parchetele de pe lângã curþile de apel au în structurã câte o Secþie de urmãrire penalã,
o Secþie judiciarã, o Secþie pentru minori ºi familie. La Parchetul de pe lângã Curtea de
Apel Bucureºti funcþioneazã ºi o Secþie de proceduri, iar la Parchetul de pe lângã Curþile
de Apel Constanþa ºi Galaþi câte o Secþie maritimã ºi fluvialã.
Parchetele de pe lângã tribunale ºi cele de pe lângã judecãtorii au, funcþie de
volumul de activitate, structurã similarã sau asemãnãtoare cu cea a parchetelor de
pe lângã curþile de apel.
Pe lângã Tribunalul Militar Teritorial funcþioneazã Parchetul Militar de pe lângã
Tribunalul Militar Teritorial, iar pe lângã Curtea Militarã de Apel funcþioneazã Parchetul
Militar de pe lângã Curtea Militarã de Apel care au în structurã câte o Secþie de urmãrire
penalã ºi anticorupþie ºi câte o Secþie judiciarã.
COMPETENÞA TERITORIALÃ ÎN MATERIE PENALÃ
Parchetele conduc ºi /sau supravegheazã cercetarea penalã a infracþiunilor (faptele
care prezintã pericol social, sãvârºite cu vinovãþie ºi prevãzute de legea penalã).
Este competent sa efectueze urmãrirea penalã, în cazurile prevãzute de lege, si sã
exercite supravegherea asupra activitãþii de cercetare penalã procurorul de la parchetul
corespunzãtor instanþei care, potrivit legii, judecã în primã instanþã cauza.
Competenþa dupã teritoriu este determinatã de:
a) locul unde a fost sãvârºitã infracþiunea (locul unde s-a desfãºurat activitatea
infracþionalã, în totul sau în parte, ori locul unde s-a produs rezultatul acesteia)
sau
b) locul unde a fost prins fãptuitorul; sau
c) locul unde locuieºte fãptuitorul; sau
d) locul unde locuieºte persoana vãtãmatã.
Procurorul, prin rechizitoriu, stabileºte care dintre aceste instanþe judecã, þinând
seama ca, în raport cu împrejurãrile cauzei, sã fie asiguratã buna desfãºurare a procesului
penal.
Infracþiunile sãvârºite în afara teritoriului þãrii se judecã de cãtre instanþele în a cãror
circumscripþie îºi are domiciliul sau locuieºte fãptuitorul.
Mai existã alte câteva reguli de competenþã referitoare la infracþiunile sãvârºite pe nave
sau aeronave, tot procurorul stabilind instanþa competentã, potrivit criteriilor enunþate.
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CIRCUITUL CERERII DE CHEMARE ÎN JUDECATÃ
1. CEREREA DE CHEMARE ÎN JUDECATÃ
Cererea de chemare în judecatã se depune la registratura instanþei
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
valoarea, atunci când pretenþiile formulate în cerere au o valoare în bani
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
Cererea se poate depune personal sau prin mandatar, dar ºi prin poºtã, în plic.
Excepþie: cererile de divorþ depuse personal de reclamant le primeºte numai
preºedintele instanþei sau judecãtorul de serviciu, in anumite zile din
sãptãmânã prestabilite la nivelul fiecãrei instanþe
2. CONSTITUIREA DOSARULUI
Cererea se înregistreazã, apoi primeºte, prin intermediul unei aplicaþii informaticeECRIS, un numãr unic pe þarã ºi devine dosar



Persoana care a formulat cererea devine reclamant



Persoana împotriva cãreia s-a formulat cererea devine pârât

Pârâtul poate depune, la rândul sãu, o cerere denumitã "întâmpinare", prin care se
apãrã împotriva pretenþiilor reclamantului.
Întâmpinarea trebuie sã cuprinsã:
•

datele personale ºi de identificare ale pãrþilor: nume, prenume, domiciliu sau
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reºedinþã, iar pentru persoanele juridice, numãrul de înmatriculare la Registrul
Comerþului, codul fiscal ºi contul bancar.
• excepþiile de procedurã pe care pârâtul înþelege sã le ridice la cererea
reclamantului, rãspunsul la pretenþiile în fapt ºi în drept formulate de acesta,
• dovezile prin care pârâtul se apãrã împotriva acestora
• semnãtura pârâtului
Întâmpinarea trebuie depusã, cel mai târziu cu 5 zile înainte de termenul stabilit
pentru judecatã, în atâtea exemplare câþi reclamanþi sunt în cauzã, plus un exemplar
pentru instanþã.
Dacã pârâtul nu a depus întâmpinare, la solicitarea lui, instanþa îi poate acorda un
termen pentru pregãtirea apãrãrii ºi depunerea întâmpinãrii.
3. REPARTIZAREA DOSARULUI
Dosarul este repartizat unui complet de judecatã ales aleatoriu tot prin intremediul
ECRIS.
Aplicaþia ECRIS repartizeazã dosarul, în funcþie de obiectul cererii, la unul dintre
completele de judecatã care judecã în materia respectivã în intervalul de timp prestabilit
prin aplicaþie.
4. CITAÞIA
Grefierul citeazã pãrþile dosarului pentru primul termen de judecatã.
Dacã reclamantul a depus cererea personal, nu va mai fi citat pentru cã i s-a adus la
cunoºtinþã primul termen în momentul înregistrãrii cererii sale (are termen în cunoºtinþã).
Grefierul citeazã pârâtul prin documentul numit citaþie, ºi care cuprinde:
1. numãrul ºi data emiterii, precum ºi numãrul dosarului;
2. anul, luna, ziua ºi ora la care se va judeca dosarul;
3. instanþa ºi sediul ei;
4. numele, domiciliul ºi calitatea celui citat;
5. numele ºi domiciliul pãrþii potrivnice ºi obiectul cauzei;
6. alte menþiuni prevãzute de lege;
7. parafa instanþei ºi semnãtura grefierului.
Anexat citaþiei, pârâtul primeºte ºi un exemplar din cererea de chemare în judecatã
formulatã de reclamant.
5. ªEDINÞA
Toate dosarele ce se judecã într-o zi de cãtre acelaºi complet de judecãtori formeazã
o ºedinþã
- grefierul predã judecãtorului ºedinþa pentru a fi studiatã cu cel puþin douã zile
înaintea datei fixate pentru ºedinþa publicã de judecatã
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-

fiecare dosar se dezbate în ºedinþa publicã de judecatã, la termenul fixat

Excepþie: se judecã în ºedinþã nepublicã, sau în camerã de consiliu anumite tipuri de
cauze, pentru a fi protejate anumite drepturi fundamentale (de ex. viaþa
intimã, familialã sau privatã) sau pentru a se asigura o mai bunã judecatã
sau administrare a probelor
Preºedintele completului de judecatã deschide, suspendã ºi ridicã ºedinþa de judecatã.
Preºedintele dã cuvântul mai întâi reclamantului ºi apoi pârâtului. Dacã este necesar,
acesta va da cuvântul pãrþilor, de mai multe ori, având dreptul sã-l limiteze în timp de
fiecare datã.
La începutul ºedinþei de judecatã, pãrþile pot cere instanþei amânarea cauzelor care nu
sunt în stare de judecatã la acel termen ºi care nu provoacã discuþii contradictorii. Aceastã
amânare se poate face ºi de un singur judecãtor.
Restul cauzelor se strigã în ordinea listei iar cele care sunt în stare de judecatã, se
soluþioneazã.
Pãrþile dezbat cauza verbal, dacã legea nu dispune altfel.
Dezbaterile din ºedinþã se vor consemna în încheierea de ºedinþã, care va fi semnatã
de judecãtori ºi de grefieri.
În fiecare cauzã strigatã în ordinea de pe listã, dacã este în stare de judecatã,
preºedintele completului de judecatã declarã dezbaterile închise ºi acordã cuvântul
pãrþilor pentru a pune concluzii pe fond, apoi o va reþine pentru a pronunþa hotãrârea.
Preºedintele ridicã ºedinþa dupã ce toate cauzele de pe lista de ºedinþã au fost strigate.
Completul se retrage în camera de consiliu ca sã delibereze ºi sã se pronunþe asupra
cauzelor judecate.
6. DELIBERAREA ªI PRONUNÞAREA
Completul de judecatã delibereazã ºi scrie dispozitivul, apoi, preºedintele
completului se întoarce în sala de ºedinþã ºi îl pronunþã în ºedinþã publicã.
Soluþiile pronunþate în fiecare cauzã, termenele acordate în cauzele amânate, alte
mãsuri dispuse în ºedinþa de judecatã se menþioneazã pe scurt în condica ºedinþei de
judecatã, astfel încât pãrþile sã ia cunoºtinþã despre situaþia dosarului, dar ºi în aplicaþia
ECRIS, astfel cã pãrþile pot consulta situaþia dosarului ºi în format electronic, la adresa
http://portal.just.ro.
Hotãrârea judecãtoreascã este actul final al judecãþii ºi reprezintã actul de dispoziþie
al instanþei cu privire la pretenþiile deduse judecãþii.
Hotãrârile prin care instanþele de judecatã soluþioneazã cauza atunci când
aceasta se judecã în primã instanþã, adicã pentru prima oarã, se numesc sentinþe.
Cele prin care se soluþioneazã apelul ºi recursul se numesc decizii.
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Toate celelalte hotãrâri pronunþate de instanþã, în cursul judecãþii, se numesc
încheieri.
Dacã instanþa nu poate hotãrî de îndatã, pronunþarea se poate amâna pentru un
termen de cel mult 7 zile, anunþat de preºedintele completului de judecatã ºi menþionat în
condica ºedinþei de judecatã.
Hotãrârea trebuie sã reflecte opinia majoritãþii judecãtorilor care formeazã completul
de judecatã. Rezultatul deliberãrii se consemneazã într-o minutã, care va fi scrisã pe
cererea de chemare în judecatã, pe cererea de apel sau de recurs ori pe ultima încheiere.
În situaþia în care aceastã majoritate legalã nu se poate întruni (de exemplu, în cazul
completelor formate din doi judecãtori, când fiecare judecãtor are altã opinie), cauza se
va judeca din nou, în complet de divergenþã (la membrii completului se va alãtura ºi
preºedintele instanþei sau al secþiei) în aceeaºi zi sau în cel mult 5 zile.
Soluþiile pe care le poate pronunþa instanþa, în materie civilã, sunt:



admiterea cererii, atunci când, din starea de fapt reþinutã ºi din aplicarea legii
rezultã cã cererea reclamantului este îndreptãþitã ºi doveditã



admiterea în parte a cererii, atunci când, din starea de fapt reþinutã ºi din
aplicarea legii rezultã cã cererea reclamantului este numai în parte
îndreptãþitã, iar judecãtorul va arãta ºi care capãt de cerere l-a respins ºi pentru
ce motive



respingerea cererii, atunci când, din starea de fapt reþinutã ºi din aplicarea legii
rezultã cã cererea reclamantului este neîndreptãþitã sau nedoveditã (adicã nu
a dovedit instanþei ceea ce a cerut).

Mai existã ºi alte situaþii când instanþa respinge cererea (ca urmare a soluþionãrii unor
excepþii):
- ca tardiv introdusã (atunci când cererea a fost introdusã cu depãºirea unui termen
stabilit expres de lege- de ex.: cererea a fost introdusã peste termenul de 45 de zile
prevãzut pentru contestaþia împotriva deciziei de pensionare)
- ca prematur introdusã (atunci când cererea a fost depusã înainte de împlinirea
unui anume moment prevãzut de lege - de ex.: contestaþia împotriva unei deciziei
de pensionare neemise încã)



anularea cererii - ca netimbratã, sau insuficient timbratã, atunci când, deºi i
s-a pus în vedere sã plãteascã taxa de timbru la valoarea pretenþiilor,
reclamantul nu a fãcut dovada plãþii

- ca introdusã de o altã persoanã decât reclamantul, atunci
când acesta nu a semnat cererea nici la momentul depunerii, nici la termenul pe care i l-a
acordat instanþa anume pentru a o semna
Judecãtorul mai poate pronunþa hotãrâri prin care ia act de renunþarea pãrþilor la judecatã,
de renunþarea pãrþii la însuºi dreptul pretins, prin care dispune suspendarea judecãrii cauzei, în
cazuri limitativ prevãzute de lege, prin care ia act de învoiala pãrþilor, º.a.
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7. COMUNICAREA HOTÃRÂRII
Grefierul tehnodactilografiazã sentinþa în baza motivãrii redactate de judecãtorul
redactor ºi o comunicã pãrþilor
Prin regulamentul de ordine interioarã, judecãtorul are, de principiu, 30 de zile,
pentru a redacta considerentele hotãrârii luate (motivele în fapt ºi în drept pentru care
judecãtorul a pronunþat respectiva soluþie).
În considerente, instanþa va arãta:
• fiecare capãt de cerere,
• apãrãrile pãrþilor,
• probele care au fost administrate, motivele pentru care unele dintre acestea au fost
reþinute iar altele au fost înlãturate,
• excepþiile invocate de pãrþi sau de cãtre instanþa de judecatã, din oficiu ºi modul
în care au fost soluþionate,
• textele de lege pe care le-a aplicat la situaþia de fapt stabilitã.
Cheltuielile de judecatã cuprind taxele judiciare de timbru, timbrul judiciar,
onorariile avocaþilor ºi experþilor, cheltuielile pentru deplasarea pãrþilor ºi martorilor la
instanþã, precum ºi orice alte cheltuieli pe care partea care a câºtigat procesul, va dovedi
cã le-a fãcut.
Instanþele comunicã, din oficiu (adicã fãrã vreo cerere), toate hotãrârile care pot fi
atacate de pãrþi cu apel sau cu recurs. Dacã hotãrârea este irevocabilã (nu mai poate fi
atacatã cu apel sau recurs) nu se mai comunicã din oficiu, dar pãrþile pot obþine, la cerere,
o copie conformã cu originalul, de la registratura instanþei.
8. ÎNAINTAREA DOSARULUI ÎN CALEA DE ATAC
Dacã hotãrârea nu a fost atacatã cu una dintre cãile de atac, dosarul se depune la arhivã
spre conservare
Dacã hotãrârea a fost atacatã, dosarul este înaintat la instanþa de control judiciar
împreunã cu cererea de apel sau de recurs ºi cu dovezile de comunicare cãtre pãrþi a
hotãrârii atacate.
La instanþa de control judiciar (adicã instanþa superioarã: Înalta Curte de Casaþie ºi
Justiþie faþã de curþile de apel sau curþile de apel faþã de tribunale, sau tribunalele faþã de
judecãtorii) dosarul poartã acelaºi numãr unic pe þarã, astfel cã el doar se înregistreazã ºi
i se repartizeazã un termen de judecatã, reluându-se circuitul deja arãtat.
Dosarul format în faþa primei instanþe împreunã cu cererea de apel/ recurs se transmit,
pe cale administrativã, atât electronic, cât ºi în fapt, la instanþa superioarã, unde se leagã
în coperta acelei instanþe.
9. APELUL
Cele mai multe hotãrâri pot fi atacate cu apel, astfel cã acesta este considerat cale
ordinarã de atac. Instanþa superioarã care judecã apelul verificã hotãrârea atacatã sub toate
aspectele- temeinicie, legalitate.
Aceste informaþii sunt destinate publicului ºi nu constituie
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Persoanele care au avut calitate de parte în proces la judecata în primã instanþã pot
declara apel împotriva hotãrârii pronunþate în primã instanþã, dacã sunt îndeplinite
urmãtoarele douã condiþii:



legea prevede calea de atac a apelului împotriva respectivei sentinþe (pe ultimul
rând al sentinþei, este scrisã calea de atac a acesteia ºi termenul în care poate fi
exercitatã, de ex.:"Cu drept de apel în 15 zile de la comunicare.")



sentinþa pronunþatã este nefavorabilã pãrþii care declarã apel (se considerã cã
partea care a câºtigat nu are interes sã declare apel)

Atenþie:
a) existã hotãrâri care nu pot fi atacate cu apel, (ci numai cu recurs)
b) termenul general în care se poate declara apel este de 15 zile, ºi curge de la
comunicare, dar existã ºi alte termene - mai lungi (de ex. de 30 zile pentru
hotãrârea de divorþ) sau mai scurte (de ex. de 10 zile pentru hotãrârea datã în
litigiile de muncã sau în materie penalã),
c) unele termene curg de la pronunþare (de ex. pentru hotãrârea datã în ordonanþa
preºedinþialã)
Apelul se formuleazã în scris, printr-o cerere (în atâtea exemplare câte pãrþi, plus unul
pentru instanþã) care trebuie sã cuprindã:
- numele, domiciliul sau reºedinþa pãrþilor, ori, pentru persoanele juridice,
denumirea ºi sediul, precum ºi, dupã caz, numãrul de înmatriculare în registrul
comerþului sau de înscriere în registrul persoanelor juridice, codul fiscal ºi codul
bancar.
- hotãrârea care se atacã (numãrul, data pronunþãrii, instanþa ºi dosarul în care s-a
pronunþat);
- motivele pentru care apreciaþi cã hotãrârea pe care o apelaþi este nelegalã ºi
netemeinicã (motivele de fapt ºi de drept);
- dovezile pe care le invocaþi în soluþionarea apelului;
- semnãtura.
La cererea de apel se ataºeazã dovada achitãrii taxei judiciare de timbru ºi timbru
judiciar ºi se depune la instanþa a cãrei hotãrâre se atacã, direct sau prin poºtã.
Cererea de apel învesteºte instanþa de apel ºi suspendã executarea hotãrârii atacate.
10 RECURSUL
Dispoziþiile de procedurã privind judecata în apel se aplicã ºi în recurs, în mãsura în
care nu sunt potrivnice.
Condiþiile care trebuie îndeplinite pentru a se putea declara recurs sunt aceleaºi, ca ºi
în apel:
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sentinþa pronunþatã sã fie nefavorabilã pãrþii care declarã recurs.

Recursul poate fi declarat numai pentru urmãtoarele motive de nelegalitate a hotãrârii
atacate.
Termenul general de recurs este acelaºi ca la apel, dar ºi în aceastã materie existã
excepþii.
Cererea de recurs formulatã în scris, în atâtea exemplare câte pãrþi, plus unul pentru
instanþã trebuie sã cuprindã aceleaºi elemente ca ºi cererea de apel, precum ºi unul sau mai
multe dintre cele nouã motive de nelegalitate se depune la instanþa a cãrei hotãrâre se atacã
împreunã cu dovada achitãrii taxei judiciare de timbru ºi timbru judiciar.



Cererea de recurs învesteºte instanþa de recurs, dar nu suspendã, de drept
executarea hotãrârii atacate, decât în cazurile expres prevãzute de lege.

Link-uri europene utile:
Comisia Europeanã
http://europa.eu.int/comm/index_en.htm
Parlamentul European
http://www.europarl.eu.int/
Consiliul Europei
http://www.coe.int/DefaultEN.asp
Curtea Europeanã a Drepturilor Omului
http://www.echr.coe.int/echr
Curtea de Justiþie a Comunitãþilor Europene
http://curia.eu.int/en/index.htm
Comisia Europeanã pentru Eficientizarea Justiþiei
http://www.coe.int/t/dg1/legalcooperation/cepej/
Reþeaua Europeana a Institutelor de Pregãtire a Magistratilor
http://www.ejtn.net/www/en/html/index.htm
Ombudsmanul European
http://www.euro-ombudsman.eu.int/home/en/default.htm
Oficiul pentru Publicaþii Oficiale ale Comunitãþilor Europene
http://publications.eu.int/index_en.html
Curtea Penalã Internaþionalã
http://www.icc-cpi.int/
NATO
http://www.nato.int/
ONU
http://www.un.org/
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REGULI DE CONDUITÃ ÎN INSTANÞÃ
LA REGISTRATURÃ
Aici se depun cererile de chemare în judecatã, precum ºi orice alte cereri sau acte în
legãturã cu dosarele instanþei.
•

Conformaþi-vã indicaþiilor date de judecãtorul de serviciu, în ceea ce priveºte
numãrul de exemplare necesare pentru cereri, categoriile de înscrisuri care se
ataºeazã cererilor, cuantumul taxei de timbru pentru respectiva cerere, ºi orice altã
indicaþie.

•

Respectaþi programul de lucru afiºat la loc vizibil- în perioadele în care
registratura nu are program de lucru cu publicul, acesta nu poate fi primit în
incinta compartimentului pentru cã ar perturba activitatea administrativã

•

Pãstraþi o atitudine respectuoasã faþã de grefierii compartimentului, faþã de
avocaþii prezenþi, faþã de judecãtorul de serviciu, faþã de orice altã persoanã

•

Respectaþi regulile generale de politeþe când puneþi întrebãri, sau solicitaþi spre
studiu un dosar, vorbiþi pe un ton adecvat, aveþi rãbdare pânã grefierul sau
judecãtorul vi se adreseazã

•

Declinaþi-vã identitatea, prezentaþi documentul care o atestã atunci când vã este
cerut de cãtre grefierul registrator (de ex. când doriþi sã consultaþi un dosar,
pentru cã dosarele pe rol se studiazã numai în registraturã, dupã identificarea
solicitantului, prin verificarea actului de identitate, a procurii sau a delegaþiei ºi
notarea numelui ºi prenumelui acestuia)

•

Este interzisã scoaterea din incinta instanþei a dosarelor, sublinierea sau adnotarea
pe marginea înscrisurilor din dosare, detaºarea filelor acestora în timpul
consultãrii lor.

ÎN SALA DE ªEDINÞE
Pentru o bunã desfãºurare a ºedinþei de judecatã, ar trebui sã consultaþi lista dosarelor
care se judecã în ziua respectivã, listã afiºatã la intrarea sãlii de ºedinþe. În dreptul fiecãrui
dosar este trecut numãrul de ordine sub care va fi strigat dosarul la acel termen.
Atenþie
Numãrul de ordine sub care este trecut în listã dosarul se poate modifica la termenul
urmãtor, astfel cã este necesarã consultarea listei la fiecare înfãþiºare.
• Nu alimente, bãuturi, telefoane mobile, pagere, sau animale
1. Este interzis sã aduceþi sau sã consumaþi mâncare sau bãuturã în sala de ºedinþã.
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2. Este permis accesul numai pentru animalele care însoþesc persoanele cu
dizabilitãþi.
3. Trebuie sã închideþi orice dispozitiv electronic care poate perturba procedurile
judiciare (eventual, treceþi telefonul mobil pe modulul silenþios)
4. Nu fotografiaþi, nu înregistraþi ºedinþele de judecatã decât cu acordul prealabil al
preºedintelui completului de judecatã ºi în limitele impuse de acesta
• Nu arme
1. Niciodatã nu aduceþi un pistol, cuþit sau alte arme în clãdirea instanþei sau în sala
de ºedinþã. S-ar putea sã fiþi controlat cu ajutorul detectoarelor din dotarea
instanþelor, înainte de a vi se permite accesul în clãdire.
2. Poartã arme numai jandarmii care asigurã paza ºi ordinea publicã în cadrul
instanþelor.
• Nu copii
1. Vã rugãm sã nu aduceþi copiii mai mici de zece ani în instanþã. Este posibil sã vi
se cearã sã pãrãseascã sala de ºedinþã dacã fac gãlãgie, plâng sau perturbã liniºtea
în orice mod.
2. Nu existã facilitãþi de îngrijire a copilului în incinta instanþelor (dacã nu aveþi altã
posibilitate, rugaþi un alt adult sã vã însoþeascã pentru a putea supraveghea copilul
în foaierul clãdirii, în timp ce dumneavoastrã sunteþi în sala de ºedinþã).
3. Unele proceduri judiciare sunt înregistrate audio- video ºi orice zgomot poate
perturba acurateþea înregistrãrilor.
• Fiþi respectuos
1. Pãstraþi liniºtea în timp ce se desfãºoarã ºedinþa.
2. Nu folosiþi cuvinte jignitoare, blasfemii, înjurãturi, limbaj obscen, rasist,
defãimãtor (cu excepþia situaþiilor când e necesarã repetarea cuvintelor respective
în timpul cercetãrii judecãtoreºti - de exemplu într-un proces de insultã, sau
ultraj). Întotdeauna fiþi politicos, atunci când vorbiþi.
3. Vorbiþi clar ºi destul de tare pentru ca judecãtorii ºi grefierul de ºedinþã sã poatã
auzi ºi consemna tot ceea ce spuneþi. Aceasta este cu atât mai necesar în timpul
ºedinþelor înregistrate audio-video.
4. Abþineþi-vã de la orice gesturi, conduitã sau comportament care aratã sau poate
sugera lipsã de respect faþã de instanþã, avocaþi, martori, grefierul de ºedinþã,
personalul care asigurã paza sau faþã de orice alte persoane.
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5. Nu ridicaþi tonul (în mod necuviincios) când vã adresaþi instanþei.
6. Când vã adresaþi judecãtorului folosiþi sintagma "domnule preºedinte" sau
"onoratã instanþã".
7. Adresaþi-vã pãrþii adverse doar prin intermediul instanþei, iar când vã referiþi la
aceasta sau la avocatul sãu folosiþi sintagma "domnul" sau "doamna", respectiv
"domnul/doamna avocat". Nu folosiþi prenumele persoanei ci numele de familie.
8. Nu vã apropiaþi de masa completului de judecatã fãrã permisiunea preºedintelui.
Nu vã sprijiniþi braþele de masa completului, nu þineþi mâinile în buzunare, nu
mestecaþi gumã în timp ce vorbiþi cu instanþa.
9. Nu intraþi ºi ieºiþi în mod excesiv ºi nu izbiþi uºile sãlii de ºedinþã.
10. Evitaþi orice manifestare care sã perturbe sau sã distragã atenþia instanþei,
avocaþilor, martorilor sau grefierului de ºedinþã.
11. Nici o persoanã nu ar trebui, prin vreo expresie facialã, miºcat de cap, sau orice
altã conduitã, sã facã gesturi de aprobare sau de respingere a vreunei mãrturii,
declaraþii sau dispoziþii pe care a auzit-o în sala de ºedinþã.
12. Nu citiþi ziare, reviste sau cãrþi în timul desfãºurãrii ºedinþei de judecatã.
13. Trataþi cu respect bunurile din sala de ºedinþe, foaierul, orice alte spaþii din
clãdirea instanþei: nu murdãriþi, nu scrieþi peste afiºe, nu scrijeliþi mobilierul.
• Þinuta vestimentarã
1. Toate persoanele prezente în sala de ºedinþe ºi în clãdirea instanþei trebuie sã fie
curate, îmbrãcate decent ºi într-o manierã care aratã demnitate ºi respect faþã de
instanþã.
2. Deºi avocaþii ºi consilierii juridici nu sunt obligaþi sã poarte roba profesiei la
judecãtorii (este obligatorie numai la celelalte instanþe), ar fi totuºi potrivit sã o
poarte (dacã nu, mãcar costum cu cravatã- bãrbaþii iar femeile þinute potrivite)
3. Þinuta inacceptabilã include: pantaloni scurþi, tãiaþi sau colanþi, sandale gen
papuci de plajã, pãlãrii sau ºepci, cãmãºi ieºite din pantaloni sau descheiate, haine
mulate indecent, îmbrãcãminte indicând afilierea la o bandã sau alte obiecte de
îmbrãcãminte cu caracter ofensator, vulgar, rasist, sexist, obscen, haine cu desene
sau cuvinte sugestive, slogane, sau imagini, inclusiv creaturi groteºti. Nu vor fi
permise articolele de imbrãcãminte sfâºiate, murdare ºi zdrenþãroase, articolele de
îmbrãcãminte provocatoare, sau purtate provocator.
• Fiþi punctual
1. Încercaþi sã ajungeþi la instanþã cu câteva minute înainte de ora indicatã pe citaþie
ca orã de începere a ºedinþei, ca sã aveþi timpul necesar sã gãsiþi sala, numãrul de
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ordine sub care va fi strigatã cauza în care sunteþi implicat ºi sã studiaþi dosarul.
Dupã ce intrã completul de judecatã, numai în situaþii excepþionale vi se va mai
permite studierea dosarului (pentru asta trebuie sã solicitaþi judecãtorului care
conduce ºedinþa sã vã permitã sã îl luaþi "la barã")
2. Respectaþi dispoziþiile preºedintelui completului de a pãrãsi sala, în condiþiile în
care nu mai sunt locuri disponibile sau în perioadele de suspendare a ºedinþei;
•

Ridicaþi-vã în momentul intrãrii completului de judecatã ºi rãmâneþi ridicat pânã
când preºedintele completului sau grefierul de ºedinþã vã spune sã ºedeþi. Ridicaþivã în momentul în care completul de judecatã declarã închisã ºedinþa ºi iese din
salã.

•

Documentele de identitate
Aduceþi cu dumneavoastrã documentele de identitate, pentru eventualitatea în
care instanþa vã va cere sã vã identificaþi (dacã sunteþi martor este obligatoriu)

Nerespectarea unora dintre regulile de mai sus poate atrage îndepãrtarea
persoanei din salã sau aplicarea unei amenzi de la 100 lei la 1.000 lei RON în cazul
proceselor penale (art. 198 lit. h Cod procedurã penalã) ºi de la 30 lei la 200 lei
RON (art. 1082 Cod procedurã civilã).
LA ARHIVÃ
•

Puteþi consulta dosarele ºi registrele instanþei în cadrul acestui compartiment,
conform programului de lucru afiºat, pe baza unei cereri scrise, aprobate de ºeful
compartimentului arhivã, fiind necesarã prezentarea unui act de identitate.

•

Declinaþi-vã identitatea, prezentaþi documentul care o atestã atunci când vã este
cerut de cãtre grefierul arhivar, în vederea rezolvãrii cererii dumneavoastrã.

•

Cererea de consultare, aprobatã (dupã identificarea solicitantului, prin verificarea
actului de identitate, a procurii sau a delegaþiei ºi notarea numelui ºi prenumelui
acestuia) se ataºeazã la dosarul consultat.

•

Nu este permisã pãrãsirea arhivei cu dosarul sau detaºarea de acte din dosare
(riscaþi sã fiþi fi acuzat de sãvârºirea infracþiunii de sustragere sau distrugere de
înscrisuri).

•

Puteþi consulta dosare privind cauzele care au fost sau sunt judecate în ºedinþã
secretã, cele privind adopþiile, precum ºi cele privind autorizarea efectuãrii
percheziþiilor ºi confirmarea ºi autorizarea interceptãrilor ºi înregistrãrilor
convorbirilor telefonice NUMAI DACÃ sunteþi parte în respectivul dosar,
avocat sau reprezentant al unei pãrþi, expert sau interpret desemnat în cauzã. În
acelaºi mod pot fi consultate documentele ºi evidenþele speciale ale instanþei care
presupun confidenþialitate

Aceste informaþii sunt destinate publicului ºi nu constituie
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Fotocopierea actelor din dosar este permisã doar cu încuviinþarea preºedintelui
instanþei sau a judecãtorului desemnat de acesta ºi în prezenþa unui angajat al arhivei.

•

LA BIROUL DE INFORMARE ªI RELAÞII PUBLICE
• Aici puteþi depune cererile de furnizare a informaþiilor de interes public ºi vi se
înregistreazã petiþiile adresate instanþei.
• Sunt informaþii de interes public orice informaþii care se referã la sau rezultã din
activitãþile unei instituþii sau autoritãþi publice ori ale unei regii autonome care
utilizeazã bani publici.
• Informaþiile exceptate de la accesul liber sunt:
- informaþiile din domeniul apãrãrii naþionale, siguranþei ºi ordinii publice, dacã
fac parte din categoriile informaþiilor clasificate;
- informaþiile privind deliberãrile autoritãþilor, precum ºi cele ce privesc
interesele economice ºi politice ale României, dacã fac parte din categoria
informaþiilor clasificate;
- informaþiile privind activitãþile comerciale sau financiare, dacã publicitatea
acestora aduce atingere principiului concurenþei loiale;
- informaþiile cu privire la datele personale, dacã accesul la acestea nu este
reglementat prin lege;
- informaþiile privind procedura în timpul anchetei penale sau disciplinare, dacã
se pericliteazã rezultatul anchetei, se dezvãluie surse confidenþiale ori se pun
în pericol viaþa, integritatea corporalã, sãnãtatea sau un interes legitim al unei
persoane;
- informaþiile privind procedurile judiciare, dacã publicitatea acestora aduce
atingere asigurãrii unui proces echitabil ori interesului legitim al oricãrei
dintre pãrþile implicate în proces;
- informaþiile a cãror publicare prejudiciazã mãsurile de protecþie a tinerilor.
Informaþiile cu privire la datele personale constituie informaþii de interes
public numai dacã afecteazã capacitatea persoanei de a exercita o funcþie publicã.
Informaþiile care favorizeazã sau ascund încãlcarea legii de cãtre o
autoritate/instituþie publicã nu pot fi considerate ca informaþii clasificate ºi
constituie informaþii de interes public.
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Programul zilnic al Biroului De Informare ªi Relaþii Publice coincide cu
programul de lucru al instanþei, într-o zi pe sãptãmânã fiind obligatorie
stabilirea a 3 ore de funcþionare ºi dupã-amiaza, dupã încheierea programului
de lucru al instanþei. Orarul de lucru cu publicul este afiºat pe uºã, la
Registraturã, la avizierul general, pe portalul de pe internet al instanþei,
http://portal.just.ro
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Orice persoanã, fizicã sau juridicã, românã sau strãinã poate cere informaþii de
interes public. Solicitantul nu trebuie sã-ºi justifice, în nici un fel, cererea.



Vi se furnizeazã pe loc, atunci când este posibil, informaþiile publice solicitate,
astfel cã e bine sã explicaþi cât mai clar ce informaþie anume solicitaþi.

 Dacã alegeþi sã faceþi o cerere scrisã, e bine sã ºtiþi cã:
 poate fi fãcutã pe hârtie sau pe suport electronic (e-mail)
 trebuie sã conþinã : - denumirea ºi sediul autoritãþii/instituþiei publice ;
- numele, prenumele ºi semnãtura solicitantului,
- adresa la care se solicitã primirea rãspunsului ;
- care este informaþia solicitatã,
- dacã se solicitã copii de pe documente (cu indicarea cât
mai exactã a acestora),
- disponibilitatea de a plãti costurile serviciilor de copiere a
documentelor.


În termen de 5 zile de la primirea cererii vi se transmite în scris refuzul
comunicãrii informaþiilor ºi motivarea acestuia ;



În termen de 10 zile de la înregistrarea cererii vi se comunicã în scris
informaþiile solicitate sau, în cazul în care aþi cerut informaþii complexe, faptul
cã ele vã vor fi comunicate în scris în termen de 30 zile de la înregistrare ;



În termen de 30 zile de la înregistrare vi se comunicã în scris informaþiile
complexe, pentru care identificarea ºi difuzarea necesitã o durata de timp ce
depãºeºte 10 zile.

Nerespectarea termenelor legale pentru comunicarea în scris a refuzului sau a
informaþiei echivaleazã cu refuzul nejustificat de rezolvare a cererii .



Chiar dacã, în cele din urmã, refuzul sau informaþia vor fi comunicate, dar cu
depãºirea termenelor legale, cel vinovat de întârziere poate rãspunde disciplinar.



Dacã cererea dumneavoastrã este de competenþa altei instituþii, atunci va fi
trimisã de cãtre instanþã la respectiva instituþie



Nu vi se va furniza o informaþie exceptatã de la accesul publicului sau pe care
instanþa nu o deþine.



În situaþia refuzului instanþei pe care îl consideraþi nejustificat, de a vã
comunica o informaþie pe care o solicitaþi, puteþi face o reclamaþie
administrativã preºedintelui instanþei care v-a refuzat, în termen de 30 de zile
de la comunicarea refuzului.
Reclamaþia dumneavoastrã va fi soluþionatã de cãtre comisia de analizã privind
încãlcarea dreptului de acces la informaþiile de interes public, iar împotriva acestei soluþii
puteþi face plângere la secþia de contencios administrativ a tribunalului în a cãrei razã
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teritorialã domiciliaþi sau la tribunalul în a cãrui razã teritorialã se aflã instanþa care v-a
refuzat.
Plângerea o puteþi face ºi direct, la tribunalul competent, fãrã sã vã mai adresaþi
preºedintelui instanþei care v-a refuzat nejustificat.
Hotãrârea tribunalului este supusã recursului la Curtea de Apel.
Decizia Curþii de Apel este definitivã ºi irevocabilã.
Atât plângerea, cât ºi recursul se judecã în procedurã de urgenþã ºi sunt scutite de taxã
de timbru.
RELAÞIA DINTRE INSTANÞE/ PARCHETE ªI MASS-MEDIA
Dacã aveþi calitatea de reprezentant mass-media (inclusiv colaborator independent al
organelor de presã) numai purtãtorul de cuvânt al instanþei vã furnizeazã orice informaþii
de interes public care privesc activitatea instanþelor, respectiv parchetelor.
Fiþi respectuos
Când aveþi nevoie de informaþii de la o instanþã sau parchet, luaþi legãtura cu
purtãtorul de cuvânt.
Anunþaþi purtãtorului de cuvânt prezenþa dumneavoastrã ºi scopul vizitei la sediul
instanþei mãcar cu câteva minute înainte, pentru ca el sã aibã timp sã culeagã informaþiile
care vã intereseazã.
Nu încercaþi sã ajungeþi direct la conducerea instanþei, sau judecãtorul cauzei care vã
intereseazã, ocolind purtãtorul de cuvânt, o relaþie profesionalã este utilã ambelor pãrþi.
Conducãtorul instanþei sau al parchetului (sau o altã persoanã desemnatã de aceºtia)
face publice informaþii referitoare la însãºi activitatea desfãºuratã de cãtre purtãtorul de
cuvânt în calitatea sa de magistrat sau informaþii referitoare la un dosar aflat în
instrumentarea sa.
Purtaþi cu dumneavoastrã legitimaþia de serviciu ºi actul de identitate. S-ar putea ca
purtãtorul de cuvânt sã vã solicite sã vã justificaþi calitatea de jurnalist.
Nu sunteþi obligat sã vã acreditaþi la instanþã sau parchet pentru a obþine informaþiile
solicitate.
Informaþiile vi se transmit cât mai repede cu putinþã, însã, cele cu privire la deciziile
instanþei sau ale parchetului, numai dupã ce acestea au fost pronunþate sau comunicate,
dupã caz, sau dacã se poate porni de la prezumþia cã pãrþile implicate au luat cunoºtinþã
de respectiva decizie.
Puteþi consulta dosarele ºi registrele instanþei ºi registrele privitoare la activitatea de
judecatã care sunt publice în cadrul compartimentului registraturã (sau arhivã,dupã caz)
conform programului de lucru afiºat, pe baza unei cereri scrise, adresate purtãtorului de
cuvânt.
Cererea de consultare, aprobatã de cãtre purtãtorul de cuvânt (dupã identificarea
dumneavoastrã, prin verificarea actului de identitate, a legitimaþiei de jurnalist ºi notarea
numelui ºi prenumelui) se ataºeazã la dosarul consultat.
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Nu sunt publice, prin urmare nu puteþi consulta dosarele ale cãror cauze au
fost sau sunt judecate în ºedinþã nepublicã, cele privind adopþiile, precum ºi cele
privind autorizarea efectuãrii percheziþiilor, confirmarea ºi autorizarea
interceptãrilor ºi înregistrãrilor convorbirilor telefonice.
Dacã solicitaþi, vi se elibereazã copii de pe actele procesuale ºi procedurale în
condiþiile prevãzute de lege.
Pentru a filma ºi fotografia în sãlile de judecatã trebuie sã aveþi acordul preºedintelui
de complet ºi al pãrþilor (prin purtãtorul de cuvânt este mai simplu).
Vã este interzis sã înregistraraþi audio sau video ºedinþele care nu au caracter public,
fie ca urmare a aplicãrii dispoziþiilor prevãzute în legi speciale cu privire la caracterul
ºedinþei, fie ca urmare a deciziei instanþei de judecatã luatã în vederea protejãrii unor
interese de stat, moralei, demnitãþii sau vieþii intime a unei persoane.
Puteþi înregistra audio în sala de judecatã când ºedinþa de judecatã are caracter public.
Puteþi filma sau fotografia întotdeauna în afara sãlii de judecatã (în foaierul instanþei,
pe culoare, etc).
Puteþi folosi laptopul în sala de ºedinþã, când aceasta are caracter public.
Conformaþi-vã indicaþiilor date de purtãtorul de cuvânt sau preºedintele
completului de judecatã - în timpul ºedinþei publice de judecatã ºi respectaþi
celelalte reguli de conduitã valabile pentru participanþi.

ACTELE NORMATIVE CARE REGLEMENTEAZÃ ORGANIZAREA ªI FUNCÞIONAREA
INSTANÞELOR
•

Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciarã

•

Legea nr. 303/2004 privind statutul magistraþilor

•

Regulamentul de ordine interioarã al instanþelor judecãtoreºti

•

Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii

•

Legea 544/2004 privind liberul acces la informaþiile de interes public

•

Codul deontologic al magistraþilor

•

Codul deontologic al personalului auxiliar de specialitate al instanþelor
judecãtoreºti ºi al parchetelor de pe lângã acestea

•

Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, cu modificãrile ºi
completãrile ulterioare

•

Ordonanþa Guvernului nr. 32/1995 privind timbrul judiciar, cu modificãrile ºi
completãrile ulterioare
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DOCUMENTELE DE INTERES PUBLIC
- Actele normative care reglementeazã organizarea instanþelor
- Organigramele instanþelor;
- Bugetul ºi bilanþul contabil (extras);
- Buletin informativ;
- Raportul periodic de activitate;
Link-uri utile:
- Registrele din arhivele instanþelor:
http://www.just.ro
 Registrul general de dosare
http://www.csm1909.ro
 Opisul alfabetic
http://www.scj.ro
 Registrul informativ
 Registrul de termene al arhivei
 Condica ºedinþelor de judecatã
 Registrul privind arestarea preventivã
 Registrul de evidenþã a mandatelor de arestare preventivã emise de
judecãtor în cursul judecãþii
 Registrul privind evidenþa ºi punerea în executare a plângerilor introduse
împotriva actelor ºi mãsurilor luate de procuror în faza urmãririi penale
 Registrul de evidenþã a cãilor de atac declarate împotriva hotãrârilor civile
ºi penale
 Registrul de evidenþã a redactãrii hotãrârilor
 Registrul de evidenþã ºi punere în executare a hotãrârilor penale
 Registrul de evidenþã ºi punere în executare a încheierilor penale
pronunþate în recurs
 Registrul de evidenþã ºi punere în executare a hotãrârilor civile
 Registrele judecãtorilor-sindici
 Registrul valorilor ºi corpurilor delicte
 Registrul de intrare-ieºire a corespondenþei administrative
 Registrul de evidenþã a petiþiilor
 Registrul de evidenþã pentru înregistrarea cererilor ºi rãspunsurilor
privind accesul la informaþiile de interes public
 Registrul de control
 Registrul privind evidenþa practicii instanþelor de control judiciar
 Registrul special pentru înregistrarea datelor privind cazierul fiscal
- Listele ºedinþelor de judecatã;
- Declaraþiile de avere
- Ordinele preºedinþilor instanþelor, în condiþiile legii ;
- Hotãrârile pronunþate de cãtre instanþe - rezumate.
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ABANDON
decizia de a renunþa la un bun sau la un drept, luatã în anumite condiþii prevãzute de
lege; fapta de a pãrãsi pe cineva, lãsându-l fãrã sprijin sau ajutor
ABATERE
încãlcarea dispoziþiilor cu caracter administrativ sau disciplinar, prevãzutã de legi (sau
alte norme) ºi care atrage dupã sine sancþiuni disciplinare sau contravenþionale
ABROGARE
anularea unei legi sau a unei dispoziþii legale ºi care are ca rezultat scoaterea din vigoare,
în tot sau în parte, a unui act normativ printr-un alt act normativ de aceeaºi valoare
juridicã sau de o valoare juridicã superioarã
ABÞINERE
situaþia în care judecãtorul, procurorul, grefierul sau expertul care se aflã într-unul din
cazurile de recuzare prevãzute de lege declarã aceasta ºi este înlocuit dacã se constatã cã
nu poate sã participe în proces (de ex. este rudã cu una dintre pãrþile din proces)
ABUZ DE DREPT
exercitarea unui drept împotriva scopului lui economic ºi social, a legii sau regulilor de
conduitã socialã
ACCEPTARE
manifestarea voinþei de a dobândi un drept, de a primi oferta de încheiere a unui
contract, sau de a primi o succesiune
ACCEPTAREA SUCCESIUNII
actul de voinþã prin care un moºtenitor cu vocaþie universalã sau cu titlu universal
primeºte moºtenirea la care este îndreptãþit.
ACCESIUNE
încorporarea materialã a unui bun considerat mai puþin important în altul mai
important, cu efectul dobândirii dreptului de proprietate asupra primului bun de cãtre
proprietarul celui de-al doilea (ex. cumpãrãtorul unui set de mobilier dobândeºte ºi
oglinda încorporatã în el).
ACCIDENT DE MUNCÃ
vãtãmarea sãnãtãþii sau moartea unui angajat, provocate prin acþiunea, de regulã neprevãzutã,
a unei cauze exterioare victimei în cazul procesului de muncã sau în legãturã cu el.
ACHIESARE
manifestarea consimþãmântului pârâtului de a recunoaºte pretenþiile reclamantului
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ACONT
suma de bani plãtitã ca garanþie în contul preþului, de una dintre pãrþile contractante
celeilalte pãrþi, înainte ca aceasta sã fi trecut la executarea obligaþiei sale.
ACORD
reprezintã consimþãmântul la ceva, înþelegerea dintre douã sau mai multe pãrþi pentru
încheierea unui act juridic
ACT
document elaborat de o autoritate, prin care se atestã un fapt, o obligaþie, identitatea
cuiva
ACT AUTENTIC
mijlocul de probã din categoria înscrisurilor, care s-a încheiat cu solemnitãþile cerute de
lege, de cãtre un funcþionar public, care are dreptul de a funcþiona în locul unde s-a
încheiat actul.
ACT DE STARE CIVILÃ
înscrisul autentic prin care se dovedeºte naºterea, cãsãtoria sau decesul unei persoane.
ACT SUB SEMNÃTURÃ PRIVATÃ
mijloc de probã din categoria înscrisurilor, încheiat între pãrþi, fãrã prezenþa unui
funcþionar public, ce cuprinde pe lângã conþinut ºi semnãtura pãrþilor, elemente
necesare pentru valabilitatea lui.
ACTE PREMERGÃTOARE
actele procedurale, efectuate în scopul de a completa informaþiile pe care le au organele
de urmãrire penalã cu privire la sãvârºirea unei infracþiuni
ACÞIONAR
proprietarul acþiunilor la o societate pe acþiuni sau la o societate în comanditã pe
acþiuni.
ACTIUNE CIVILÃ
mijlocul legal cel mai important de protejare prin constrângere judiciarã a drepturilor
civile încãlcate sau a intereselor ocrotite de lege; posibilitatea reclamantului de a obþine
recunoaºterea sau realizarea dreptului sãu contestat, încãlcat, nerespectat, prin
constrângerea judiciarã a pârâtului.
ACTIUNE CIVILÃ ÎN PROCESUL PENAL
mijlocul legal prin care persoana care a suferit o pagubã ca urmare a infracþiunii
sãvârºite, solicitã despãgubiri în vederea reparãrii pagubei.
ACÞIUNE ÎN CONSTATAREA NULITÃÞII ABSOLUTE A UNUI ACT JURIDIC
mijloc procedural de valorificare a dreptului de a cere în justiþie desfiinþarea retroactivã
a unui act juridic lovit de nulitate absolutã (poate fi intentatã de oricare din pãrþi, de
cãtre procuror ºi de cãtre orice persoanã interesatã, oricând, fiind imprescriptibilã)
ACÞIUNE ÎN JUSTIÞIE
mijlocul legal (sub forma unei cereri) prin care se aduce înaintea instanþei conflictul de
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drepturi nãscut din încãlcarea unei norme, ºi prin care se solicitã constatarea sau
realizarea unui drept, fiind condiþia necesarã ca o instanþã sã judece.
ACÞIUNE ÎN REGRES
acþiune civilã prin care, cineva care a plãtit o sumã de bani din culpa altuia, se întoarce
împotriva acestuia din urmã pentru recuperarea sumei plãtite.
ACTIUNE ÎN RESCIZIUNE
acþiunea civilã prin care partea îndreptãþitã cere instanþei anularea unui act juridic
pentru leziune.
ACÞIUNE ÎN REVENDICARE
acþiunea prin care proprietarul care a pierdut posesia asupra unui bun individual determinat, cere
instanþei sã i se stabileascã dreptul de proprietate asupra bunului ºi sã redobândeascã posesia lui
de la cel care îl stãpâneºte fãrã drept
ACÞIUNE PENALÃ
mijlocul prevãzut de lege prin care se realizeazã, în justiþie, tragerea la rãspunderea
penalã a persoanelor care au sãvârºit infracþiuni ºi pedepsirea acestora, pusã în miºcare
prin actul de inculpare prevãzut de lege (ordonanþa procurorului sau rechizitoriul de
trimitere în judecatã, dacã acþiunea penalã nu a fost pusã în miºcare în cursul urmãririi)
ºi care constituie mijlocul de sesizare a instanþei, în vederea judecãþii.
ACÞIUNEA ÎN ANULARE
mijlocul procedural de valorificare a dreptului de a cere în justiþie desfiinþarea
retroactivã a unui act juridic lovit de nulitate relativã.
ACÞIUNEA ÎN CONSTATARE
acþiunea civilã prin care se cere instanþei sã constate fie existenþa unui drept, fie
inexistenþa unui drept pretins al pârâtului.
ACÞIUNEA ÎN REZILIERE
mijlocul procedural de valorificare, în caz de neînþelegere între pãrþi, a dreptului de a
obþine desfiinþarea unui contract cu executare imediatã (de ex. vânzare-cumpãrare)
pentru neexecutarea culpabilã a obligaþiilor celeilalte pãrþi.
ACÞIUNEA ÎN REZOLUÞIE
mijlocul procedural prin care una din pãrþile unui contract cu executare succesivã (de
ex. contract de închiriere) cere desfiinþarea lui pentru neexecutarea culpabilã a
obligaþiilor celeilalte pãrþi
ACÞIUNEA ÎN SIMULAÞIE
mijlocul procedural prin care, oricare dintre pãrþile actului juridic, sau un terþ interesat,
cere instanþei înlãturarea actului juridic aparent, simulat, descoperindu-se existenþa ºi
cuprinsul actului juridic secret încheiat de aceleaºi pãrþi.
ACÞIUNEA OBLICÃ
acþiunea civilã prin care creditorul chirografar exercitã în numele debitorului sãu
drepturile ºi acþiunile patrimoniale neexercitate de cãtre acesta- mijloc preventiv de
apãrare împotriva pericolului insolvabilitãþii debitorului prin care se urmãreºte
conservarea patrimoniului acestuia.
Aceste informaþii sunt destinate publicului ºi nu constituie
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ACÞIUNEA PAULIANÃ
acþiunea prin care creditorul poate cere anularea actelor juridice fãcute în frauda
drepturilor sale de cãtre debitor
ACÞIUNEA POSESORIE
acþiunea realã imobiliarã prin care se urmãreºte apãrarea posesiei imobilului, putând fi
intentatã de posesor chiar dacã nu este ºi proprietarul imobilului respectiv.
ACTUL DE SESIZARE
actul prin care este sesizat organul de urmãrire penalã sau se dispune trimiterea în
judecatã a inculpatului. Actul de sesizare al instanþei îl constituie rechizitoriul sau
plângerea prealabilã a persoanei vãtãmate, în cazurile prevãzute de lege.
ACTUL JURIDIC CIVIL
manifestare de voinþã cu intenþia de a produce efecte juridice, adicã de a crea, modifica
ori stinge un raport juridic civil
AD PROBATIONEM
locuþiune latinã, utilizatã în legãturã cu condiþiile de formã ale actelor juridice pentru a
exprima ideea cã aceastã condiþie este cerutã de lege numai pentru dovada existenþei
actului respectiv ºi nu pentru validitatea acestuia.
ADJUDECAREA
atribuirea unui bun scos la licitaþie publicã persoanei care oferã preþul cel mai mare.
AFINI
persoanele între care existã o legãturã îndepãrtatã, ºi nu de sânge (ex.: cumnaþii între ei)
ALIBI
dovada sau mijlocul de apãrare prin care o persoanã dovedeºte cã nu ar fi putut sãvârºi
infracþiunea (de ex. dovedeºte cã se afla în alt loc)
AMENDA
sancþiunea administrativã, contravenþionalã, fiscalã sau civilã care constã în obligaþia
autorilor unor fapte ilicite, de a plãti o sumã de bani care se face venit la bugetul de stat.
AMENDA JUDICIARÃ
reprezintã sancþiunea ce se aplicã de cãtre organul de urmãrire penalã prin ordonanþã
ºi de instanþa de judecatã, prin încheiere, persoanei care, în cursul procesului a sãvârºit
o abatere judiciarã dintre cele prevãzute de legea procesualã.
AMENDA PENALÃ
este pedeapsa principalã, alternativã cu pedeapsa închisorii, ce constã în suma de bani
pe care este obligat sã o plãteascã cel condamnat pentru sãvârºirea unei infracþiuni.
AMNISTIA
act de clementã a puterii legislative (Parlamentul României) prin care se înlãturã
rãspunderea penalã pentru fapta sãvârºitã, cauzã care înlãturã rãspunderea penalã
alãturi de prescripþia rãspunderii penale, lipsa plângerii prealabile ºi împãcarea pãrþilor.
Ea se acorda prin lege ºi, dacã intervine înainte de condamnare, înlãturã rãspunderea
penalã, iar dacã intervine dupã condamnare înlãturã ºi executarea pedepsei, precum ºi
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celelalte consecinþe ale condamnãrii. Amnistia nu are efecte asupra mãsurilor de
siguranþã, educative ºi asupra drepturilor persoanei vãtãmate (nu înlãturã acþiunea
civilã).
ANULARE
sancþiune civilã ce constã în desfiinþarea retroactivã, prin hotãrâre judecãtoreascã, a
unui act juridic lovit de nulitate relativã
APÃRÃTOR
persoana care are calificarea profesionalã, cunoºtinþe de specialitate ºi dreptul sã acorde
asistenþa juridicã sau sã reprezinte pãrþile într-un proces.
APATRID
persoana care nu are cetãþenia nici unui stat
APEL
calea de atac ordinarã cu care pot fi atacate toate sentinþele, cu excepþiile prevãzute de
lege, fiind al doilea grad de jurisdicþie asupra fondului cauzei.
ARESTAREA
mãsura procesualã luatã de judecãtor în condiþiile expres prevãzute de Codul de
procedurã penalã, constând în privarea de libertate a unei persoane pentru a asigura
desfãºurarea procesului penal în vederea realizãrii scopului acestuia.
AUDIERE
act procedural ce constã în ascultarea parþilor, a martorului, a expertului, pe parcursul
procesului în modul ºi în condiþiile prevãzute de lege.
AUTOR
persoana care a creat o opera literarã, artisticã, ºtiinþificã sau orice altã operã de creaþie
intelectualã ºi care se bucurã de toate prerogativele care alcãtuiesc conþinutul dreptului
de autor asupra operei pe care a creat-o.
AUTORITATE DE LUCRU JUDECAT
principiu juridic potrivit cãruia hotãrârile judecãtoreºti definitive capãtã autoritate
(putere) de lucru judecat, nemaiputând fi atacate decât prin cãile de atac extraordinare.
Hotãrârile judecãtoreºti definitive devin executorii ºi împiedicã o noua urmãrire pentru
aceeaºi faptã, chiar daca acesteia i s-ar da o nouã încadrare juridicã.

B
BILET LA ORDIN
titlul de credit în baza cãruia o persoanã, numitã emitent, îºi asumã obligaþia de a plãti
altei persoane, numitã beneficiar, o sumã de bani la împlinirea unui termen (de
scadenþã) sau la ordinul beneficiarului
BREVET DE INVENÞIE
reprezintã acel înscris oficial prin care se face descrierea unei invenþii ºi instituirea
protecþiei juridice asupra acesteia, ºi care oferã titularului dreptul de folosire exclusivã
a invenþiei respective
Aceste informaþii sunt destinate publicului ºi nu constituie
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BUNA CREDINÞÃ
obligaþia de comportament conform cu regulile de convieþuire, care revine pãrþilor la
încheierea ºi executarea unei convenþii
BUNELE MORAVURI
constituie ansamblul normelor de conduitã cu caracter moral, la care legea civilã face
uneori trimitere pentru a fi luate în considerare de cãtre instanþã, ca un criteriu de
apreciere a caracterului imperativ al unor texte de lege, a caracterului ilicit al unei cauze
sau condiþiile contractuale.
BUNURI
obiecte cu o valoare economicã, în privinþa cãrora se pot constitui drepturi ºi obligaþii
patrimoniale
BUNURILE COMUNE
bunurile dobândite în timpul cãsãtoriei de oricare dintre soþi care, de la data dobândirii
lor, sunt bunuri ale ambilor soþi. La desfacerea cãsãtoriei bunurile comune fac obiectul
partajului.
BUNURILE IMOBILE
Bunuri care au o aºezare fixã, stabilã, care nu pot fi mutate dintr-un loc în altul fãrã sãºi piardã destinaþia iniþialã sau identitatea (ex.: terenuri, clãdiri).
BUNURILE INDIVIZIBILE
bunuri ce nu pot fi împarþite în mai multe fragmente, pãrþi, fãrã a li se schimba
destinaþia.
BUNURILE MOBILE
bunuri care nu au o aºezare fixã, stabile (care poate fi miºcat dintr-un loc în altul prin
forþa proprie sau cu concursul unei energii strãine, fãrã sã-ºi piardã valoarea
economicã)
BUNURILE NECOMSUMPTIBILE
bunuri care pot face obiectul unor acte de folosinþã repetate, fãrã a-ºi pierde identitatea
sau fãrã a trebui sa treacã în alt patrimoniu.
BUNURILE SUCCESORALE
bunuri care compun masa succesoralã
BUNURILE VIITOARE
bunuri care urmeazã a fi produse sau dobândite în viitor

C
CADASTRU
sistem unitar ºi obligatoriu de evidentã tehnicã, economicã ºi juridicã prin care se
realizeazã identificarea, înregistrarea, reprezentarea pe hãrþi ºi planuri cadastrale a
tuturor terenurilor, precum ºi a celorlalte bunuri imobile de pe întreg teritoriul þãrii,
indiferent de destinaþia lor de proprietate.
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CAPACITATE DE FOLOSINÞÃ A PERSOANEI FIZICE
calitatea omului de a fi subiect de drept, aptitudinea sa de a fi titular de drepturi ºi
obligaþii
CAPACITATEA DE FOLOSINÞÃ A PERSOANEI JURIDICE
aptitudinea generalã ºi abstractã a persoanei juridice de a avea drepturile ºi obligaþiile
în concordanþã cu scopul avut în vedere la înfiinþarea ei.
CARTE FUNCIARÃ
unitatea de bazã în sistemul de publicitate imobiliarã, în cadrul cãruia evidenþa se þine
pe imobile ºi nu pe proprietari, se întocmeºte în mod distinct pentru fiecare imobil ºi
cuprinde menþiuni despre toate actele translative sau constitutive de drepturi în
privinþa imobilului respectiv
CAUÞIUNE
suma de bani pe care trebuie sã o depunã inculpatul ca garanþie cã va respecta obligaþiile
ce-i revin în timpul liberãrii provizorii.
CLAUZA CONTRACTUALÃ
stipulaþie inclusã de pãrþi, în virtutea principiului libertãþii convenþiilor, în conþinutul
contractului lor.
COMISIE ROGATORIE
procedura utilizatã pentru administrarea unor probe sau efectuarea unor acte
procedurale de cãtre o altã instanþã decât cea care instrumenteazã cauza, de obicei egalã
în grad, care se aflã mai aproape de respectiva probã decât instanþa investitã cu
judecarea cauzei
COMPETENÞA
capacitatea datã de lege unei instanþe de a soluþiona anumite litigii sau de a rezolva
anumite cereri.
COMPETENÞA MATERIALÃ
este de douã feluri: competenþa materialã funcþionalã, care se stabileºte dupã felul
atribuþiilor jurisdicþionale ce revin fiecãrei categorii de instanþe ºi competenta materialã
procesualã, care se stabileºte în raport de obiectul, valoarea sau natura litigiului dedus
judecãþii
COMPETENÞA TERITORIALÃ
capacitatea unei instanþe de a soluþiona anumite litigii sau de a rezolva anumite cereri,
din punct de vedere al teritoriului arondat acesteia prin lege, ºi care se determinã funcþie
de domiciliul sau sediul pãrþilor din cauza dedusã judecãþii
COMPLET DE JUDECATÃ
numãrul de judecãtori prevãzut de lege care participã la judecarea unor categorii de
cauze într-un anumit stadiu (trei judecãtori formeazã completul de recurs, doi
judecãtori formeazã completul de apel, un judecãtor de obicei, formeazã completul de
prima instanþã)
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COMPLICE
persoana care, cu intenþie, înlesneºte sau ajutã în orice mod la sãvârºirea unei fapte
prevãzute de legea penalã.
CONCESIUNE
convenþie prin care o persoanã fizicã sau juridicã obþine dreptul de a exploata anumite
servicii publice sau bunuri ale statului sau ale unitãþilor administrative teritoriale; drept
de exploatare a unui bun, a unei întreprinderi, etc. acordat de o autoritate unor
persoane particulare
CONCURS IDEAL DE INFRACÞIUNI
se realizeazã când o acþiune sau inacþiune, sãvârºitã de aceeaºi persoanã, datoritã
împrejurãrilor în care a avut loc, ºi urmãrilor pe care le-a produs, întruneºte elementele
mai multor infracþiuni.
CONFLICT DE COMPETENÞÃ
Situaþie apãrutã atunci când douã sau mai multe organe judiciare se considerã
competente în a soluþiona o cauzã (conflict pozitiv) sau atunci când douã sau mai multe
organe judiciare se considerã necompetente sã o soluþioneze (conflict negativ)
CONFRUNTARE
procedeu folosit de organele de urmãrire penalã în cazul în care se constatã cã existã
contraziceri între declaraþiile persoanelor ascultate în cauzã
CONTRACT DE COMISION
contract prin care o persoanã, numitã comisionar, se obligã faþã de altã persoanã,
numitã comitent, sã încheie anumite acte juridice în nume propriu, dar în contul
acesteia din urmã, primind pentru serviciul respectiv o remuneraþie numitã comision
CONTRACT DE COMODAT
contract prin care o persoanã, numitã comodant, dã, spre folosinþã temporarã, unei alte
persoane, numitã comodatar, un lucru, cu obligaþia pentru acesta din urmã de a-l
restitui în naturã, aºa cum l-a primit.
CONTRACT DE DONAÞIE
contract prin care una din pãrþi, numitã donator, îºi micºoreazã patrimoniul sãu cu un
drept, mãrind corespunzãtor patrimoniul celeilalte pãrþi, numitã donatar, cu acelaºi
drept, fãrã a urmãri sã primeascã ceva în schimb
CONTRACT DE ÎNTREÞINERE
contract prin care una din pãrþi, numitã întreþinut, înstrãineazã un bun sau plãteºte o
sumã de bani celeilalte pãrþi, numitã întreþinãtor, care se obligã, în schimb, sã-i asigure
întreþinerea (adicã toate cele necesare traiului), pe durata întregii sale vieþi, ºi, la deces,
sã o înmormânteze dupã datinã.
CONTRACT DE LOCAÞIUNE
contractul prin care o persoanã, numitã locator, se obligã sã asigure altei persoane,
numitã locatar, folosinþa integralã sau parþialã a unui lucru sau prestarea unui serviciu
pe o duratã de timp determinatã, în schimbul unui preþ corespunzãtor
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CONTRACT DE MANDAT
contract prin care o persoanã, numitã mandatar, se obligã sã facã ceva pe seama altei
persoane, numitã mandant, de la care a primit o împuternicire în acest scop
CONTRACT DE SCHIMB
contract prin care pãrþile, numite copermutanþi, dau fiecare celuilalt un lucru pentru
altul.
CONTRACT DE VÂNZARE-CUMPÃRARE
contract prin care una din pãrþi, numitã vânzãtor, strãmutã proprietatea unui bun al sãu
asupra celeilalte pãrþi, numitã cumpãrãtor, care se obligã a plãti, în schimb,
vânzãtorului, o sumã de bani convenitã ca preþ al bunului vândut
CONTRAVENIENT
Persoanã fizicã sau juridicã vinovatã de sãvârºirea unei contravenþii
CONTRAVENÞIE
Faptã de un pericol social mai redus decât infracþiunea, sãvârºitã cu vinovãþie ºi
prevãzutã de legile speciale civile
CREANÞÃ
dreptul creditorului de a pretinde de la debitorul sãu sã dea, sã facã sau sã nu facã ceva
CREDITOR
Persoanã fizicã sau juridicã titularã a unui drept de creanþã (care a dat bani cu
împrumut sau care are de primit o datorie de orice naturã).
CULPÃ
Formã a vinovãþiei, mai puþin gravã decât intenþia, ºi care presupune cã fãptuitorul nu
a prevãzut rezultatul faptei sale deºi trebuia, sau putea sã îl prevadã

D
DEBIT
datorie pe care o are o persoanã (debitor) la o altã persoanã (creditor)
DEBITOR
persoanã fizicã sau juridicã care datoreazã creditorului mãrfuri, sume de bani sau alte
bunuri
DENUNÞ
încunoºtinþarea fãcutã în faþa organelor prevãzute de lege de cãtre o persoanã fizicã sau
juridicã despre sãvârºirea unei infracþiuni
DISJUNGEREA
operaþiunea prin care o parte a unei cauze se desparte de restul ei, pentru a fi judecatã
separat, fie ca sancþiune proceduralã a depunerii ei peste termen, fie ca o necesitate
rezultatã din mersul dezbaterilor
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DREPT DE CREANÞÃ
facultatea creditorului dintr-un raport juridic obligaþional de a pretinde debitorului
îndeplinirea obligaþiei corelative de a da, de a face sau a nu face ceva
DREPT DE IPOTECÃ
drept care poartã asupra unui bun imobil al debitorului sau al altei persoane, care
conferã creditorului ipotecar dreptul de a urmãri imobilul respectiv în stãpânirea oricui
s-ar afla ºi de a fi plãtit cu prioritate faþã de ceilalþi creditori din preþul acelui bun
DREPT DE PREEMPÞIUNE
drept de care se bucurã cineva printr-un contract sau printr-o lege, de a fi preferat
dintre mai mulþi cumpãrãtori
DREPT DE PROPRIETATE
drept fundamental al omului ce permite acestuia sã posede, sã foloseascã ºi sã dispunã
de un lucru
DREPTUL LA ACÞIUNEA CIVILÃ
posibilitatea acordatã de lege unei persoane de a se adresa organului jurisdicþional, în
vederea apãrãrii dreptului sãu încãlcat.

E
EVICÞIUNE
pierderea de cãtre cumpãrãtor, în tot sau în parte, a dreptului de proprietate asupra
lucrului cumpãrat, sau tulburarea cumpãrãtorului în exercitarea prerogativelor de
proprietar cu privire la acel lucru, pierdere sau tulburare survenite ca urmare a
valorificãrii de cãtre vânzãtor sau de cãtre un terþ a unui drept care exclude, în tot sau
în parte, dreptul cumpãrãtorului referitor la bunul respectiv
EXPULZARE
mãsura de siguranþã ce constã în scoaterea în afara teritoriului þãrii a cetãþeanului strãin
ori a persoanei fãrã cetãþenie care nu domiciliazã în România, dacã a sãvârºit o
infracþiune ºi se apreciazã cã rãmânerea acestuia pe teritoriul þãrii prezintã pericol
social.

F
FÃPTUITOR
persoana faþã de care nu s-a început urmãrirea penalã, fiind doar o persoanã cu privire
la care existã doar bãnuiala comiterii unei infracþiuni, atâta timp cât nu s-a efectuat nici
un act de procedurã, în etapa actelor premergãtoare

G
GAJ
contract accesoriu în temeiul cãruia debitorul sau o terþã persoanã remite creditorului
sau unui terþ, un bun mobil, corporal sau incorporal, în vederea garantãrii executãrii
unei obligaþii
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I
IEªIRE DIN INDIVIZIUNE
încetare a proprietãþii comune asupra unui bun sau unei universalitãþi de bunuri, astfel
încât, în locul unei cote-pãrþi abstracte, fiecãreia dintre persoane i se atribuie în
exclusivitate o porþiune determinatã, concretã.
IMPRESCRIPTIBIL
calitate a unui drept sau a unei acþiuni de a se putea exercita sau invoca oricând,
indiferent de perioada de timp care a trecut de la naºterea dreptului
INCULPAT
calitate pe care o primeºte cel care a sãvârºit infracþiunea prin punerea în miºcare a
acþiunii penale, devenind parte în proces, cu absolut toate consecinþele legate de aceastã
calitate (drepturi ºi obligaþii procesuale)
INCOMPATIBILITATE
împrejurare în care se afla judecãtorul, procurorul, grefierul sau expertul ºi care îl
împiedicã, fiindu-i interzis prin lege sã participe la judecarea cauzei (de ex. judecãtorul
care a pronunþat o hotãrâre într-o cauzã nu poate lua parte la judecata aceleiaºi cauze
în apel sau în recurs ºi nici în caz de rejudecare dupã casare)
INFRACÞIUNE
fapta care prezintã pericol social, sãvârºitã cu vinovãþie ºi prevãzutã de legea penalã
INFRACÞIUNE FLAGRANTÃ
infracþiunea descoperitã în momentul sãvârºirii sau imediat dupã sãvârºire
INFRACÞIUNE CONTINUÃ
infracþiunea care se prelungeºte în timp în mod natural dupã momentul consumãrii ei
INOPOZABILITATE
sancþiune ce intervine în cazul nesocotirii unor cerinþe de publicitate faþã de terþi,
prevãzute de lege pentru anumite acte juridice
INSTIGATOR
persoana care cu intenþie, determinã pe o altã persoanã sã sãvârºeascã o faptã prevãzutã
de legea penalã
INTENÞIE
Formã a vinovãþiei care presupune cã fãptuitorul a prevãzut rezultatul faptei sale ºi a
acceptat producerea lui
IPOTECA
garanþie realã ce are ca obiect bunuri imobile, ce rãmân în patrimoniul debitorului, ºi
care urmãreºte bunurile în mâna oricui s-ar afla
IRESPONSABILITATE
starea de incapacitate psiho-fizicã a unei persoane care nu poate sã-ºi dea seama de
semnificaþia socialã a acþiunilor sau inacþiunilor sale ori nu poate fi stãpânã pe ele.
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Î
ÎMBOGÃÞIREA FÃRÃ JUSTÃ CAUZÃ
faptul juridic prin care patrimoniul unei persoane este mãrit pe seama patrimoniului
altei persoane, fãrã ca pentru aceasta sã existe vreun temei juridic
ÎNVINUIT
persoana faþã de care s-a început urmãrirea penalã, dar mai înainte de punerea în
miºcare a acþiunii penale, faþã de care pot fi administrate probe ºi pot fi luate mãsuri
procesuale. Un învinuit poate fi reþinut de organul de cercetare penalã pe o duratã de
cel mult 24 de ore.

J
JONCÞIUNE A POSESIILOR
unirea posesiei uzucapantului, adicã a posesorului actual, cu intervalul de timp cât
posesia a fost exercitatã de cãtre autorul sãu, pentru a dobândi dreptul de proprietate
prin uzucapiune.
JUDECATA ÎN APEL
reprezintã a doua etapã a fazei procesuale a judecãþii dupã judecarea în primã instanþã
ºi înaintea judecãrii în recurs, în care instanþa de apel, superioarã în grad, verificã
legalitatea ºi temeinicia sentinþei pronunþate în primã instanþã pe baza materialelor din
dosarul cauzei ºi a oricãror probe noi ce i se aduc.
JUDECATA ÎN FOND
sau judecata în primã instanþã este prima etapã procesualã ºi cunoaºte trei faze: faza
scrisã pregãtitoare (cererea de chemare în judecatã, întâmpinarea ºi cererea
reconvenþionalã, fixarea primului termen etc.), faza judecaþii propriu-zise ºi
pronunþarea sentinþei.

K
KNOW-HOW
cunoºtinþe specifice, deþinute asupra unui produs sau procedeu de fabricaþie, adesea
obþinute prin lucrãri de cercetare ºi de dezvoltare importante ºi costisitoare

L
LEGITIMÃ APÃRARE
cauzã de nepedepsire ce presupune sãvârºirea infracþiunii pentru a înlãtura un atac
material, direct, imediat ºi injust, îndreptat împotriva fãptuitorului, a altuia sau
împotriva unui interes public ºi care pune în pericol grav persoana sau drepturile celui
atacat ori interesul public

72

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

GLOSAR DE TERMENI JURIDICI

M-P

M
MANDATUL
contractul în temeiul cãruia o persoanã numitã mandant, împuterniceºte pe o altã
persoanã, numitã mandatar, sã încheie în numele ei ºi pentru ea anumite acte juridice.
MANDAT EUROPEAN DE ARESTARE
decizie juridicã emisã de un stat membru pentru arestarea ºi predarea de cãtre un alt stat
membru a unei persoane datã în urmãrire penalã sau pentru executarea unei sancþiuni
privative de libertate; un instrument destinat cooperãrii între autoritãþile judiciare din
statele membre, prin eliminarea extrãdãrii ºi se bazeazã pe principiul recunoaºterii
reciproce a deciziilor în materie penalã
MARTOR
persoana care are cunoºtinþã despre vreo faptã sau despre vreo împrejurare de naturã sã
serveascã la aflarea adevãrului în cadrul procesului
MARTORI ASISTENÞI
persoane chemate în cazul unei activitãþi procesuale pentru ca ele sã ateste concordanþa
consemnãrilor trecute în procesul verbal cu cele efectuate de organele judiciare.

N
NERETROACTIVITATEA LEGII PENALE
principiu potrivit cãruia legea penalã nu se aplicã faptelor care, la data când au fost
sãvârºite nu erau prevãzute ca infracþiuni
NOVAÞIE
convenþie prin care pãrþile unui raport juridic obligaþional sting o obligaþie existentã,
înlocuind-o cu o nouã obligaþie
NULITATE
sancþiune care constã în lipsirea actului juridic civil de efectele sale fireºti, întrucât
acesta a fost încheiat cu nerespectarea dispoziþiilor legale imperative sau cu încãlcarea
condiþiilor de validitate ale actului respectiv

P
PARTAJ
mod specific de realizare a ieºirii din indiviziune, pe baza convenþiei pãrþilor sau pe cale
judecãtoreascã.
PARTE CIVILÃ
partea vãtãmatã care exercitã acþiunea civilã pentru repararea pagubei în cadrul
procesului penal
PARTE VÃTÃMATÃ
persoanã fizicã (sau juridicã) care a suferit o pagubã materialã sau moralã în urma
sãvârºirii de cãtre altcineva a unei infracþiuni
Aceste informaþii sunt destinate publicului ºi nu constituie
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PEDEAPSA
mãsura de constrângere luatã împotriva celui vinovat de sãvârºirea unei
infracþiuni ºi mijoc de reeducare a condamnatului.
PEDEPSE COMPLEMENTARE
mãsuri de constrângere menite sã completeze represiunea instituitã prin
pedeapsa principalã
PERCHEZIÞIA
procedeu de investigaþie folosit atunci când persoana cãreia i s-a cerut sã predea
vreun obiect sau vreun înscris, care are legãtura cu rezolvarea cauzei, tãgãduieºte
existenþa sau deþinerea acestora ºi care constã în cãutarea acelor dovezi
PERSOANA RESPONSABILÃ CIVILMENTE
persoana chematã în procesul penal sã rãspundã potrivit legii civile pentru
pagubele provocate prin fapta învinuitului sau inculpatului
PERSONALITATEA LEGII PENALE
principiu conform cãruia legea penalã se aplicã infracþiunilor sãvârºite în afara
teritoriului þãrii, dacã fãptuitorul este cetãþean român sau dacã, neavând nicio
cetãþenie, are domiciliul în þarã
PLÂNGERE
cerere, act prin care se face sesizarea unui organ de jurisdicþie în vederea
exercitãrii controlului asupra unui act al administraþiei de stat ori a refuzului
unui organ de a-ºi îndeplini atribuþiile legale.
PLÂNGERE CONTRAVENÞIONALÃ
cerere prin care contravenientul contestã în faþa instanþei legalitatea ºi/ sau
temeinicia procesului verbal de contravenþie încheiat de organul constatator
PLÂNGERE PENALÃ
cerere prin care partea vãtãmatã sesizeazã un organ de jurisdicþie cu privire la
sãvârºirea unei infracþiuni
POPRIRE
modalitate a executãrii silite constând în indisponibili-zarea sumelor de bani,
titlurilor de valoare sau a altor bunuri mobile, incorporale, urmãribile, datorate
debitorului de cãtre un terþ sau pe care acesta i le va datora în viitor în temeiul unor
raporturi juridice existente
PROBÃ
orice element de fapt care serveºte la cunoaºterea împrejurãrilor necesare pentru
justa soluþionare a cauzei

R
RECIDIVÃ
constã în sãvârºirea din nou a unei infracþiuni de cãtre o persoanã care anterior
a mai fost condamnatã definitiv pentru o altã infracþiune
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RECURS
cale ordinarã de atac în care instanþa de recurs, superioarã în grad, verificã legalitatea
sentinþei pronunþate în prima instanþã sau a deciziei pronunþate în apel pe baza
probelor din dosarul cauzei ºi a înscrisurilor noi ce i se aduc.
RECUZARE
situaþia în care partea solicitã înlocuirea judecãtorului sau procurorului, grefierului,
expertului pe care îl considerã incompatibil sã participe în proces, cunoscând cã se aflã
într- unul din cazurile prevãzute de lege (de ex. este rudã cu una dintre pãrþile din
proces) în care imparþialitatea sa ar putea fi pusã la îndoialã
REPREZENTANT
persoanã împuternicitã sã participe la îndeplinirea activitãþilor procesuale în numele ºi
în interesul unei pãrþi din proces
REZILIERE
desfiinþarea cu efect retroactiv a contractului cu executare succesivã, la cererea unei
pãrþi ca urmare a neexecutãrii culpabile a prestaþiei asumatã de cãtre cealaltã parte
REZOLUÞIUNE
desfiinþarea cu efect retroactiv a contractului cu executare imediatã, la cererea unei pãrþi
ca urmare a neexecutãrii culpabile a prestaþiei asumatã de cãtre cealaltã parte

S
STARE DE NECESITATE
cauza de nepedepsire ce presupune sãvârºirea infracþiunii pentru a salva de la un pericol
iminent ºi care nu putea fi înlãturat altfel, viaþa, integritatea corporalã sau sãnãtatea
fãptuitorului, a altuia sau un bun important al sau ori al altuia sau un interes public
STRÃMUTARE
instituþia prin care o anumitã cauzã este luatã din competenta unei instanþe ºi este datã
spre soluþionare unei alte instanþe de acelaºi grad, din motive expres prevãzute de lege
(bãnuialã legitimã sau siguranþã publicã)

T
TERMEN
un interval de timp în care organele judiciare sau persoanele interesate pot sã-ºi exercite
drepturile sau obligaþiile procesuale
TERMEN ÎN CUNOªTINÞÃ
data fixatã de organul de jurisdicþie competent pentru soluþionarea unei cauze,
comunicatã direct uneia sau unora dintre pãrþi, în condiþiile prevãzute de lege, care face
ca partea sau pãrþile respective sã aibã obligaþia de a se prezenta la judecatã fãrã a mai
fi citate la termenele urmãtoare
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TESTAMENT
act juridic unilateral prin care testatorul dispune, pentru cazul încetãrii sale din viaþã,
de întreaga sa avere sau numai de o parte din aceasta în favoarea altuia
TRANZACÞIE
contract prin care pãrþile terminã un proces început ori preîntâmpinã un proces ce
poate sã se nascã, fãcându-ºi concesii reciproce

V
VACANÞA JUDECÃTOREASCÃ
perioada în care se efectueazã concediile de odihnã cuvenite personalului instanþelor, ºi
nu se desfãºoarã ºedinþe de judecatã, cu excepþia cauzelor în materie penalã cu arestaþi,
a cererilor pentru obligaþiile de întreþinere de orice fel, asigurarea dovezilor, cererile de
ordonanþã preºedinþialã, precum ºi în alte cauze considerate urgente, conform legii
VALIDAREA POPRIRII
confirmare, prin hotãrâre judecãtoreascã, a valabilitãþii unei popriri.
VALIDITATE
calitate a unui act juridic de a întruni toate condiþiile ºi de a produce toate efectele
prevãzute de lege.
VERIFICARE DE SCRIPTE
procedurã legalã aplicatã de instanþã în cazurile în care partea cãreia i se opune un
înscris sub semnãturã privatã tãgãduieºte scrisul sau semnãtura ºi care se poate face
prin: a. examinarea comparativã de cãtre instanþã a scrisului sau semnãturii executate în
faþa sa de cãtre cel în cauzã, cu scrisul sau semnãtura contestate; b. confruntarea de cãtre
instanþã a înscrisului cu alte înscrisuri necontestate, denumite piese de comparaþie; c.
expertiza. Rezultatul verificãrii rãmâne la aprecierea instanþei ºi se cuprinde într-o
încheiere sau în însãºi hotãrârea prin care se soluþioneazã cauza. Dacã se constatã cã
înscrisul nu emanã de la persoana cãreia i se atribuie, va fi înlãturat, iar în caz contrar,
va fi reþinut ca o probã în cauzã. Dacã se susþine cã înscrisul ori semnãtura sunt false,
se recurge la procedura înscrierii în fals.
VICII ASCUNSE
defectele sau deficientele calitative ale bunului vândut, închiriat, sau ale lucrãrilor
executate, care, existând în momentul predãrii bunului nu au fost cunoscute de cãtre
dobânditor ºi nici nu puteau fi descoperite de el prin mijloacele obiºnuite de verificare
sau recepþie ºi care fac ca bunul sa nu poatã fi întrebuinþat conform destinaþiei sale ori
îi micºoreazã posibilitãþile de întrebuinþare în aºa mãsura încât se poate presupune cã
dobânditorul n-ar fi contractat sau n-ar fi consimþit sã plãteascã preþul contractual
stabilit dacã l-ar fi cunoscut.
VICII DE CONSIMÞÃMÂNT
împrejurãri de fapt care afecteazã libertatea exprimãrii voinþei juridice sau caracterul ei
conºtient la încheierea unui act juridic ºi care dau dreptul persoanei în cauzã sã cearã
anularea acestuia(de ex. eroarea, dolul, violenþa ºi, în condiþiile legii, leziunea)
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V-Z

VINOVÃÞIA
una din trãsãturile esenþiale ale infracþiunii, constã în atitudinea conºtiinþei subiectului
infracþiunii faþã de fapta ºi faþã de rezultatul faptei sale ºi existã când fapta ce prezintã
pericol social este sãvârºitã cu intenþie sau din culpã.

Z
ZI NELUCRÃTOARE
zi din cursul sãptãmânii de lucru în care personalul încadrat nu are obligaþia de a presta
muncã: zilele de repaus sãptãmânal, zilele de sãrbãtoare legalã ºi alte zile în care,
potrivit legii, nu se lucreazã.
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DREPTUL PE ÎNÞELESUL TUTUROR
SIMBOLURILE AUTORITÃÞII JUDECÃTOREªTI
ELEMENTE DE DREPT CIVIL
ELEMENTE DE DREPTUL FAMILIEI
ELEMENTE DE DREPT COMERCIAL
ELEMENTE DE DREPTUL MUNCII
ELEMENTE DE DREPT CONTRAVENÞIONAL
ELEMENTE DE DREPT PENAL

DESPRE COMPETENÞA INSTANÞELOR
COMPETENÞA DUPÃ MATERIE
COMPETENÞA TERITORIALÃ
INSTANÞELE MILITARE
MINISTERUL PUBLIC
COMPETENÞA TERITORIALÃ ÎN MATERIE PENALÃ

CIRCUITUL CERERII DE CHEMARE ÎN JUDECATÃ
REGULI DE CONDUITÃ ÎN INSTANÞÃ
LA REGISTRATURÃ
ÎN SALA DE ªEDINÞE
LA ARHIVÃ
LA BIROUL DE INFORMARE ªI RELAÞII PUBLICE
RELAÞIA DINTRE INSTANÞE/ PARCHETE ªI MASS-MEDIA
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