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ABSTRACT: The activity developed by the judiciary bodies must have as a 

unique concern, within the limits of the jurisdiction conferred by the 

Constitution, the assurance of compliance with the authorities, natural or legal 

persons, but considering the establishment of special guarantees that provide a 

complete independence from any interference and influence of organs that are 

part of the other power, or which are subject to hierarchical control respectively 

to the authority of the Ministry of Justice as it is the case of the Public Ministry. 
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1. DESPRE PUTERILE STATULUI 

 

Oricât am vrea să fim de inovatori şi de moderni în sistemele de drept, trebuie să 

recunoaştem că principiul separaţiei puterilor în stat genial intuit şi construit de mari 

înaintaşi precum englezul John Locke (1632-1704) în cartea sa Essay on Civil 

Government, francezul Charles-Louis de Secondat, Baron de Montesquieu (1689-1755) în 

cartea sa L’esprit des lois, Jean Jacques Rousseau (1712-1772) în lucrarea sa Despre 

contractul social sau Principiile Dreptului Politic – meticulos ca un vrednic ceasornicar 

elveţian, a rămas fundamentul oricărui stat pentru trecut, prezent şi viitor, caracterizând 
orice stat în care funcțiile acestuia, în alungarea arbitrariului și exclusivismului puterii 

unui organ, au fost încredințate unor organe diferite.  

Profesorul nostru Tudor Drăganu, la rândul său, convins de supremația și vitala 

longevitate a acestui principiu pentru un stat de drept, în spiritul lui Montesquieu care 

spunea în celebra sa lucrare că „ces trois pouvoirs seront forceés d’aller de concert”, 

susținea ca adjuvante colaborarea și controlul reciproc între puteri, ceea ce crea un 
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„mecanism de frâne și contragreutăți” care să asigure sistemului că niciuna dintre aceste 

puteri să nu uzeze de exces față de celelalte1. 

Este mai mult decât evident, că nu avem niciun motiv să căutăm neaparat o altă 

așezare a puterilor în stat, să căutăm poate altele, sau să fundamentăm statul pe alte 

principii și asta cu atât mai mult cu cât instituțional nu știm să valorificăm și  să respectăm 
nici ceea ce avem. Hans Kelsen avea dreptate  în fond când susținea teza necesității 

purității dreptului, că dreptul trebuie rupt de politic2 , dar în realitate acest lucru nu este 

posibil și nici nu vedem cum s-ar putea realiza, dreptul fiind fratele siamez al politicului, 

depinzând de acesta, pentru ca politicul, la rândul său să manevreze dreptul ca un 

instrument de lucru, prin care să-și atingă multiplele scopuri. În această ordine de idei este 

de văzut că Jean Jacques Rousseau încă din secolul al XVIII-lea în  „Contractul social” 

avea premoniția dreptului politic. În contextul acestei interdependențe devine de neînțeles 

Hans Kelsen care, căutând rațiunile pure ale dreptului, a căzut în păcatul politicului 

inventând Curtea Constituțională3 și astfel legitimând legătura de sânge dintre drept și 

politic, cu alte cuvinte de ceea ce a fugit nu a scăpat și a motivat astfel existența unui 

organ  care nu avea cum să-și revendice originea din suveranitatea poporului a cărei unică 
expresie este și va rămâne parlamentul. Dacă puterea legislativă își are izvorul în 

suveranitatea poporului4 exprimată prin alegeri, și de aceea și își are importanța sa 

primordială între celelalte puteri, dacă Guvernul, parte a puterii executive (nu limitat la 

reprezentare cum ar trebui să fie o monarhie constituțională sau o republică semi 

prezidențială) se regăsește în votul de încredere al parlamentului, justiția este singura care, 

într-o oarecare înțelegere, poate fi supusă exercițiului unui stat de drept prin respectul 

arătat legilor adoptate de același organ emanație a puterii populare. Din lipsă de 

fundamente nu de puține ori s-a vorbit de o separație bipartită a puterilor (Joseph 

Barthélemy, Paul Duez, Francais Gény) în care din funcția executivă face parte funcția 

jurisdicțională, sau de faptul că putem vorbi numai de autoritate și nu de putere 

judecătorească. (Constituția Franței din 1958).5 

Și totuși teza tripartitismului, mai logică și rațională în alcătuirea ei a triumfat și 
asta nu neaparat pentru că aforismul în drept poate fi justificat de echilibrul unei mese cu 

trei picioare, în contradicție cu lipsa acestuia pentru o masă cu numai două picioare. 

Modernitatea acestui principiu se regăsește și în prezent și în viitor în nenumăratele 

(infinitele) posibilități de a căuta echilibrul precum Arhimede punctul de sprijin pentru a 

pune în mișcare pământul.  

Dar pentru a fi în echilibru puterile trebuie să fie cu adevărat independente și 

egale, deși toate trei sunt numite puteri, iar funcțiile lor sunt înfăptuite de organe sau 

                                                             
1
 A se vedea Tudor Drăganu „Introducere în teoria și practica statului de drept”, Editura Dacia, Cluj Napoca 

1992, pag. 9. 
2
 A se vedea Hans Kelsen, Doctrina pură a dreptului, Editura Humanitas, București, 2000. 

3
 Curtea Constituțională a Cehoslovaciei (Constituția din 20 februarie 1920), Înalta Curte Constituțională a 

Austriei (Constituția din 1 octombrie 1920). După acestea au urmat și alte exemple cum ar fi Tribunalul de 

garantare a constituționalității în Spania (înființat prin Constituția republicană din 1931 a rezistat până la 

preluarea puterii de Franco), Italia (1948), Germania (1949), Franța (1959), Grecia (1975), Spania (1978), 

Portugalia (1982), Belgia (1983), Ungaria (1984), România (1991) etc. 
4
 A se vedea “Declarația drepturilor omului” din Franța 29 mai 1793 adoptată de Convenție, care a caracterizat 

suveranitatea ca fiind indivizibilă, imprescriptibilă și inalienabilă. 
5
 A se vedea Tudor Drăganu, „Drept constituțional și instituții politice tratat elementar”, Volumul I, Editura 

Lumina Lex, București 1998, pag. 256. 
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autorități care le compun. Înlăturând neajunsurile oricărui exercițiu de putere și căutând 

magma creatoare ajungem la punctul incandescent care cere pentru existența statului  de 

drept echilibrul între forțe. Dar se pare că tot nu este suficient pentru ca ele să fie egale în 

rolul ce și-l asumă și ca atare să se așeze împreună la masa înțelegerii, deci să colaboreze, 

chiar și atunci când politicul se regăsește mai mult decât este necesar în primele două 
puteri, astfel pentru ca să nu devină arțăgoase sau dominante, să fie trase de pulpana 

infatuării și reașezate prin „contragreutăți” la dialog. Lipsa de încredere între puteri se 

poate compensa printr-un control reciproc. 

Iată de ce trebuie, ca justiția să fie cu adevărat independentă, în plenitudinea sa, 

adică să nu vorbim de ingenuitatea politicului față de drept ci de independența instanțelor 

judecătorești și a magistraților judecători, de eliberarea din păienjenișul subordonator 

relațional modern a organului judiciar. Semnalul l-a dat Revoluția franceză din 1789, 

Constituția americană de la Philadelphia din 1787, vetera statutae ale drepturilor și 

libertăților din vechea Anglie, (Statute Law), Declarația Universală a drepturilor omului 

adoptată de Adunarea  Generală a O.N.U. la 10 decembrie 1948, Convenția pentru 

apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale (3 septembrie 1953), Charta 
drepturilor fundamentale a Uniunii Europene (parte a Tratatului de la Lisabona – 2007) 

etc.   

Constituția României din 1923, aidoma celei din 1866 a menținut cele trei 

categorii de organe care exercitau puterile în stat (legislativă, executivă și judecătorească) 

declarându-le independente una de cealaltă și asumându-și astfel cu fermitate principiul 

separației puterilor, alături de cel al suveranității naționale și guvernământului 

reprezentativ. În articolele rezervate puterii judecătorești se interzicea crearea unor noi 

jurisdicții altfel decât prin lege sau a unor comisii sau tribunale excepționale, se consacra 

inamovibilitatea tuturor magistraților (judecătorii și procurorii de pe lângă Înalta Curte de 

Casație și Justiție, restul procurorilor se bucurau de stabilitate), i se atribuia contenciosul 

administrativ, dar  și controlul prin Înalta Curte de Casație și Justiție – secțiuni reunite, 

asupra constituționalității legilor.  
Constituțiile regimului comunist, 1948, 1952, 1960, reduceau mult rolul și 

importanța ca să nu mai vorbim de independența organelor judecătorești, caracterizate 

prin subordonarea totală față de politic. 

Constituția din 1991 inițial nu a prevăzut expresis verbis separația puterilor, de 

abia la revizuire, în 2003, s-a consacrat în art. 1 alin. 4 principiul supremației puterilor și 

al echilibrului între ele, astfel că implicit, raportându-ne și la prevederile art. 80 alin. 2 din 

actul fundamental cu privire la medierea dintre ele făcută de președinte, înțelegem că 

aceasta se poate face numai între organe care acționează independent.  

Constituția României revizuită, în titlul III intitulat „Autoritățile publice”, face 

vorbire despre organizarea și funcționarea atât a Parlamentului cât și a Guvernului și 

Președintelui, dar și a organelor judiciare, ceea ce ne îndeamnă să credem că legiuitorul 
constituant a vrut, mai degrabă, să nu fetișizeze pe un piedestal de neatins anumite organe, 

dându-le o putere pe care nu vroia să le-o încredințeze. Dar, plecând de la art. 1 alin. 4 din 

Constituția revizuită și art. 126 alin. 1 din același act fundamental, observăm că Legea nr. 

304 din 28 iunie 2004 privind organizarea judiciară6 în articolul 1 alin. 1 reia textul 

constituțional la care adaugă în deplin consens că „puterea judecătorească se exercită de 
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 Republicată în Monitorul Oficial al României Partea I, nr. 827 din 13 septembrie 2005.  
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Înalta Curte de Casație și Justiție și de celelalte instanțe judecătorești stabilite de lege”. În 

contextul art. 126 alin. 1 din Constituție și art. 2 alin. 2 din Legea nr. 304/2004 înțelegem 

conținutul puterii judecătorești ca fiind însăși activitatea de înfăptuire a justiției. 

Pe cale de consecință, atunci când ne referim la „puterea judecătorească” 

înțelegem că ea este exercitată numai de judecători care alcătuiesc instanțele judecătorești 
pe când, dacă ne referim la „autoritatea judecătorească”, înțelegem că ea cuprinde 

instanțele judecătorești, Ministerul Public și Consiliul Superior al Magistraturii și 

cuprinde, potrivit normelor de funcționare și de organizare, atât judecători cât și procurori.   

Cum oare sistemul preconizat a fi din „frâne și contragreutăți” va putea asigura 

respectul față de principiul separația puterilor în stat și, cu atât mai mult într-un concurs al 

puterilor, să asigure egalitatea lor, prin echilibrul colaborării și controlului? Cum se va 

valoriza cu adevărat o justiție independentă?  

 

2. DESPRE ACTIVITATEA JURISDICȚIONALĂ 

 

În acest demers, trebuie să pornim de la următorul raționament și anume puterea 
judecătorească are drept conținut activitatea jurisdicțională care la rândul ei, prin obiectul 

ei specific, înfăptuirea justiției, evidențiază regulile după care se deosebește de activitatea 

legislativă și de cea executivă.  

Activitatea jurisdicțională reprezintă un exercițiu consacrat pentru a se deosebi de 

orice altă activitate prin caracteristici specifice ce vin să o definească. Acestea sunt:7  

1. Se desfășoară numai în cadrul puterii judecătorești prin organe specializate, 

denumite instanțe judecătorești; 

2. Justiția se înfăptuiește în numele legii de judecător (administrarea ei se face 

într-un cadru strict prevăzut de lege-regulile de procedură civilă și penală, iar soluțiile se 

pronunță în numele legii). Nemo iudex sine lege. 

3. Justiția este unică și egală, adică este un singur sistem, unul și același pentru 

toți, iar marile principii care stau la baza dreptului se vor aplica la fel pentru orice 
persoană fizică sau juridică, pe suportul legii; 

4. Are un obiect specific, și anume soluționează litigiile deduse judecății prin 

hotărâri, cu putere de lucru judecat; 

5. Instanțele judecătorești (organele judecătorești) își desfășoară activitatea la 

sesizare, cu un caz concret și nu din oficiu. Nemo iudex sine actore. 

6. De regulă activitatea jurisdicțională este desfășurată de organele judiciare 

după ce s-a produs încălcarea, constată o stare de fapt, dar post factum; 

7. Finalul activității jurisdicționale presupune un judecător neutru și imparțial 

care va trece la aplicarea unei sancțiuni, luarea unor măsuri de constrângere, de restabilire 

a situației anterioare etc. Iurisdictio et imperium;  

8.  Întreaga activitate jurisdicțională nu poate avea drept suport decât restabilirea 
legalității (oportunitatea nu poate să constituie o rezultantă a acesteia). 

Prin caracteristicile de mai sus, activitatea organelor judiciare se delimitează 

neîndoielnic de activitatea organului legislativ sau a organelor executive, iar pentru ca 

activitatea jurisdicțională să poată avea ca finalitate hotărâri ce să se poată bucura de 

                                                             
7
 A se vedea Tudor Drăganu, Introducere în teoria și practica statului de drept, Editura Dacia, Cluj Napoca, 

1992, p. 53 și urm. 
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autoritatea de lucru judecat, trebuie să se desfășoare într-un cadru de legalitate a cărui 

integritate să nu poată fi pusă la îndoială. 

Securizarea unui astfel de proces se face printr-o serie de „garanții speciale” pe 

care le găsim în mare parte evidențiate în literatura juridică8, cum a fi: 

a) Independența instanțelor judecătorești (instanțele judecătorești sunt privite 
autonom, independent și nu ca părți ale unui sistem – casarea cu reținere sau casarea cu 

trimitere spre rejudecare nu are semnificația unei subordonări sau a unui control ierarhic; 

pe de altă parte crearea de jurisdicții speciale sau multiplicarea jurisdicțiilor administrative 

nu ar face decât să crească influența executivului9. 

Poate cea mai importantă garanţie a soluţionării litigiilor cu respectarea legilor şi 

imparţialităţii stă în independenţa justiţiei. Însă această „independenţă” este dependentă de 

o serie de factori, care o pot micșora sau spori, după cum urmează: 

1. Organizarea şi funcţionarea justiţiei  într-un sistem unitar. 

În literatura juridică s-a pus problema dacă înfăptuirea unei justiţii independente 

este posibilă în situaţia în care organele jurisdicţionale fac parte dintr-o structură 

organizatorică şi funcţională unică (în cadrul modelului anglo-american instanţele aparţin 
aceluiaşi sistem de organe) sau mixtă (modelul francez propune două sisteme principale 

într-unul: a) instanţele judecătoreşti; b) tribunalele administrative; de menționat că 

tribunalele administrative nu fac parte din sistemul organelor judiciare) 10. 

Profesorul Tudor Drăganu, afirma că acest caracter unitar al justiţiei creează o 

mai mare independenţă a justiţiei în raport cu puterea executivă11, ceea ce a făcut, la un 

moment dat, ca în Statele Unite să se vorbească chiar de o „guvernare a judecătorilor” 12 

2. Modul de recrutare al judecătorilor. Recrutarea cunoaşte trei sisteme: 

a) sistemul tragerii la sorţi, vinovăţia se stabileşte de un juriu, iar pedeapsa se 

aplică de un judecător; într-un tribunal penal din Anglia sau Țara Galilor, juriul compus 

din cetățenii rezidenți selectați în mod aleatoriu va decide vinovăția sau nevinovăția, după 

care judecătorul va hotărî pedeapsa, dar și aceasta în spiritul și cu respectarea așa-numitei 

Directive a Regimului de condamnare.  
b) sistemul alegerii judecătorilor prin vot universal şi direct de corpul 

electoral, pe durata unui mandat cunoscut; inconvenientul stă în faptul că, la un moment 

dat, la sfârşitul mandatului se va pune din nou problema realegerii; 

c) numirea judecătorilor de guvern la care se adaugă măsuri ce să asigure 

independenţa lor. În Franţa, numirea judecătorilor o face executivul,
13

 în SUA judecătorii 

Curţii Supreme sunt numiți pe viaţă și o face preşedintele cu avizul Senatului.  

          Pericolul care rezidă în acest ultim sistem constă în faptul că judecătorii pot fi 

numiţi de executiv şi în consecinţă să devină recunoscători acestuia, adică în realitate să 

devină obedienţi în faţa acestuia; Oare cum s-ar putea contracara, parţial dacă nu total un 

astfel de sistem? Remediul propus poate fi:  

1. recrutarea prin concurs a magistraților (așa este în Franţa, Italia, România); 

                                                             
8
 A se vedea Tudor Drăganu, op.cit, pp. 54-55. 

9
 Ibidem, p. 55 și urm. 

10
A se vedea Tudor Drăganu, op.cit. pp. 57-58. 

11
 Ibidem, p. 59 

12
 Ibidem, p. 59.  

13
 Ordonnance nr. 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature. 
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2. numirea judecătorilor de către Consiliul Superior al Magistraturii care au reuşit 

la concurs (în Italia preşedintele republicii prezidează aceste şedinţe de numire); 

3. numirea ca judecător a unor persoane cu o activitate profesională juridică 

recunoscută (Anglia); 

4. asigurarea imparțialității judecătorului:  
Prin comentariile anterioare am arătat că puterea judecătorească (art. 1 alin. 

4 din Constituția României revizuită, art.1 alin. 1 din Legea nr. 304/2004) are ca obiect de 

activitate înfăptuirea justiției (art. 124 din Constituția României revizuită, art. 2 din Legea 

nr. 304/2004) și se exercită prin Înalta Curte de Casație și Justiție și celelalte instanțe 

judecătorești (art. 1 alin. 1 și art. 2 alin. 2 din Legea nr. 304/2004). 

Justiția se înfăptuiește în numele legii. Plecând de la textul cu valoare de axiomă 

a art. 124 alin. 1 din Constituția României, justiția are drept cadru de realizare, cel 

procedural, prevăzut anume și strict de lege, și pronunță soluțiile prin care se rezolvă 

litigiile tot pe baza legii. Aceste spuse nu ne împiedică să constatăm că este preferabil să 

nu cădem în capcana de a pune semnul de egalitate între conceptul de justiție și cel de 

dreptate. 
Pentru a fi independentă justiția este unică, imparțială și egală pentru toți. Justiția 

este unică și egală pentru toți. Unicitatea justiției derivă din monopolul statului în 

exercițiul acestui, denumit, serviciu public în cadrul unui unic sistem de drept. Istoria 

dreptului ne prezintă situația în care în perioada medievală, în Țările Române se aplica în 

paralel atât un drept consuetudinar (ius valachicum) cât și un drept scris (ius scriptum) 

compus din pravile, hrisoave. Egalitatea, un alt concept nu înseamnă o egalitate de rezultat 

ceea ce nu exclude șansele egale, ci de tratament, de exemplu respectarea drepturilor 

omului. Art. 14 pct. 1 din Pactul internațional cu privire la drepturile civile și politice, 

consacră egalitatea „tuturor oamenilor” în fața instanțelor și dreptul la un proces echitabil. 

Justiția trebuie să fie și imparțială. Dacă discutăm despre o justiție independentă 

trebuie să înțelegem că judecătorii trebuie să fie independenți, să se supună „numai legii” 

și să fie imparțiali. Legea trebuie să fie unicul ghid al judecătorului. Dar, mai mult decât 
atât. Dacă el nu poate primi ordine sau îndrumări obligatorii, nici nu poate fi supus unor 

presiuni, de nici un ordin, pentru că el nu trebuie să fie influențat în aprecierea probelor, în 

stabilirea situației de fapt, astfel ca dezlegarea dată pricinii să se facă conform convingerii 

sale.  

A fi imparțial înseamnă a fi nepărtinitor, obiectiv, echitabil, drept, care nu ține 

partea cuiva, care respectă adevărul. Imparțialitatea presupune însușirea judecătorului, de 

a da dovadă de nepărtinire, obiectivitate.14 În opinia noastră fructul independenței justiției 

și implicit a judecătorului stă tocmai în imparțialitatea acestuia. Această imparțialitate 

exclude à priori orice formă instituțională, profesională sau personală de presiune și 

control asupra judecătorului. Imparțialitatea justiției este una din pietrele de temelie ale 

independenței justiției într-o democrație, iar punerea în practică este opera de artă.   
Art. 6 paragraful 1 din Convenția europeană  a drepturilor omului consacră 

dreptul la judecarea în mod echitabil a cauzei sale de o instanță independentă și imparțială 

instituită de lege, drept fundamental ce se regăsește și în art. 21 alin. 3 din Constituția 

României revizuită. În hotărârea CEDO pronunțată la data de 26 aprilie 2011 în cauza 

                                                             
14

 A se vedea „Mic dictionar enciclopedic”, Editura știițifică și enciclopedică, București, 1978, p. 477. Le Petit 

Larousse illustré, 2008, Dictionnaire, p. 522. 
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Steulet c. Elveției15, Curtea, în temeiul art. 6 par. 1 din Convenția europeană a apreciat cu 

titlu de principiu că este fundamental ca într-o societate democratică tribunalele să inspire 

încredere justițiabililor, impunând ca fiecare instanță să fie imparțială16. Cererea de 

strămutare a cauzei la o altă instanță este o cale de a evita, în caz de bănuieli lipsa de 

imparțialitate a instanței17. 
Imparțialitatea poate fi apreciată după un criteriu subiectiv (ceea ce gândește 

judecătorul este bine în forul său interior) și un criteriu obiectiv (dacă judecătorul a oferit 

garanții suficiente pentru a exclude orice îndoială legitimă în prezența sa)18. Curtea 

Europeană în jurisprudența sa a distins două tipuri de situații susceptibile de a reprezenta o 

lipsă de imparțialitate a judecătorului și anume de ordin funcțional (deținerea de funcții 

diferite în decursul timpului în cadrul procesului judiciar)19 și de ordin personal (conduita 

judecătorului într-o cauză anume)20. Imparțialitatea unui magistrat se prezumă până la 

proba contrară21.  

Dacă faptul că un judecător s-a pronunțat în cadrul unui alt proces privindu-l pe 

același reclamant nu constituie un caz de imparțialitate a judecătorului (Steulet c. Elveției) 

nu același lucru este în situația în care hotărârile anterioare conțin referințe sau anticipări 
cu privire la litigii ce urmează a fi soluționate22 sau dacă chestiunile abordate în proces 

sunt analoage celor cu privire la care judecătorul s-a pronunțat anterior23.  

5. inamovibilitatea (judecătorul nu poate fi revocat sau retrogradat, iar în lipsa 

unei hotărâri disciplinare sau condamnări penale, transferat sau avansat fără acordul lui); 

imunitatea juridică nu protejează  judecătorii pentru actele sau faptele sale. 

6. reglementarea statutului juridic al judecătorilor (stabilirea limitei de vârstă 

pentru pensionare, numirea pe viaţă etc.). 

 

b) Publicitatea dezbaterilor judecătorești (este scrisă în art. 6 din 

Convenția europeană de apărare a drepturilor omului; se constituie într-o reală garanție 

pentru o bună administrare a justiției, pentru transparența actului de justiție, pentru 

asigurarea imparțialității judecătorului) 
 

c) Aplicarea contradictorialității în fața oricărei jurisdicții este 

fundamentală. Argumentul naște un contraargument într-o deplină egalitate a drepturilor 

și obligațiilor procesuale corelative. Nici o hotărâre nu poate fi pronunțată de justiție fără 

a supune discuției părților, mijloacele și piesele unui dosar ce reflectă obiectul procesului 

și drumul spre finalizarea lui. 

                                                             
15

 Hotărârea CEDO /26 aprilie 2011, Steulet c. Suisse (cererea nr. 31351/06) 
16

 Hotărârea CEDO /26 februarie 1993, Padovani c. Italy  (par. 27, 35-38) 
17

 Hotărârea CEDO /29 martie 2011, Popa c. Româna, publicată în M. Of. al României Partea I nr. 13 din 10 

ianuarie 2012. 
18

Hotărârea CEDO/1 octombrie 1982, Piersick c. Belgia (par. 30) și Hotărârea CEDO /16 decembrie 2003, 

Grieves c. Regatului Unit, (cererea nr. 57067/00 par. 69). 
19

 Hotărârea CEDO /26 aprilie 2011, Steulet c. Elveției  
20

 Hotărârea CEDO /16 septembrie  1999 Buscemi c. Italiei (cererea nr. 29569/95, par. 67) 
21

 Hotărârea CEDO /24 mai 1989, Hanschildt c. Danemarcei, par. 47 
22

 A contrario, Hotărârea CEDO /1 februarie  2005, Indrac c. Slovacia, par. 51-53 (cererea nr. 46845/1999) 
23

 Hotărârea CEDO/24 iunie 2010, Mancel et Branquart c. Franței Cererea nr. 22349/06, par. 37) 
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„Il est un garantie élémentaire de loyauté sans laquelle la justice ne serait qu’un 

simulacre.24” 

 

d) Motivarea hotărârilor judecătorești în fapt și în drept ceea ce 

înseamnă a arăta rațiunile care au condus la o anume soluție și care practic îl obligă pe cel 
care o face, potrivit conștiinței sale, să justifice alegerea făcută. Motivarea poate să 

constituie un element de apreciere al pregătirii, puterii de analiză și sinteză, a 

raționamentelor psiho-logice ale judecătorului în aplicarea legii. Motivarea unei hotărâri 

nu poate să însemne o restrângere a drepturilor și libertăților unui cetățean, decât în limita 

prevăzută în Constituția din 1991, respectiv Constituția din 2003. 

 

3. DESPRE MINISTERUL PUBLIC 

 

Ministerul Public nu înfăptuiește justiția, ci este doar una din părțile activității 

judiciare după cum se stabilește în art. 131 alin. 1 din Constituția României revizuită. 

Titlul III, Autoritățile publice, Capitolul VI, Autoritatea judecătorească, 
Secțiunea a doua, din Constituția României revizuită, este rezervată Ministerului public. 

Rolul acestuia este circumscris activității judiciare, vădit distinctă de activitatea 

jurisdicțională, în cadrul căreia reprezintă interesele generale ale societății apără ordinea 

de drept precum și drepturile și libertățile cetățenilor (art. 131, alin. 1 din Constituția 

României revizuită) 

Ministerul Public apare ca unul dintre actorii activităţii judiciare. În activitatea 

judiciară are „mandatul” constituţional de a reprezenta interesele generale ale societăţii şi 

de a fi apărătorul ordinei de drept, precum și a drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti. 

Apărarea drepturilor și libertăților cetățenești constituie o obligație pe care procurorul 

trebuie să și-o asume și atunci când apără interesul general al colectivității sau propriu al 

unei persoane vătămate, dar și mai ales atunci când este vorba de persoana fizică acuzată. 

Această prevedere constituțională nu poate fi interpretată în nici un caz ca o facultate.  
În literatura juridică Ministerul Public este văzut ca o „ficţiune juridică, ca o 

construcţie juridică particulară”25 care desemnează ansamblul procurorilor constituit într-o 

ierarhie a „agenţiilor statului”26. 

În interpretarea profesorului Traian Pop, noţiunea de „minister public” derivă din 

latină „manus publica” ceea ce ar explica sorgintea lui „executivă”. Dar mai degrabă 

această denumire s-a impus derivând din cuvântul latin „ad minister” cu înțelesul în 

serviciul cuiva, servitor, ceea ce explică mai bine faptul că procurorii sunt angajați într-un 

serviciu public însărcinat cu apărarea intereselor generale ale societăţii, apărarea ale 

ordinii de drept şi a drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti.  

În dreptul francez, Ministerul Public este definit ca fiind „ensemble des 

magistrats chargés de défendre les intérêts de la société en veillant à l’ application de lois 
et au respect de l’ordre public”27 

                                                             
24

Voir Roger Perrot, Institutions judiciaires, Montchrestien, Précis Domat, 9
e
 ed. 2000, p. 454, no. 561.  

25
 A se vedea Mihai Constantinescu, Antonie Iorgovan, Ioan Muraru, Elena Simina Tănăsescu, „Constituția 

României revizuită – comentarii și explicații”, Editura All Beck, București, 2004, p. 275.  
26

 A se vedea Traian Pop „Drept procesual penal”, vol II, Editura Tipografia Națională  SA, Cluj, 1947, p. 214, 

vezi apud Tudor Drăganu „Drept constituțional și instituții politice, op.cit., vol II, p. 355 (notă subsol) 
27

 Voir Sebastiene Bissardon „Guide du langage juridique”, 2
e
 edition, Lexis Nexis, Litec, 2005, p. 305-306.  
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Ministerul Public își exercită atribuțiile legate de rolul său în societate (art. 131 

alin. 1 din Constituția României revizuită) prin magistrați procurori constituiți în parchete 

care funcționează pe lângă instanțele de judecată și care, tot prin Constituție, mai primesc 
o însărcinare și anume supravegherea activității de cercetare penală a poliției judiciare 

(art. 131 alin. 3 din Constituția revizuită). 

Din cele de mai sus se impun cel puțin trei observații: 

-  O primă observație privește faptul că urmând o mai veche aplicare spre dreptul 

și instituțiile juridice franceze, dreptul român a reluat după 1991 denumirea de parchet, 

abandonând pe cea de procuratură (ce izvora din dreptul sovietic). 

În sistemul judiciar francez magistrații care formează corpul judiciar sunt de două 

tipuri și anume magistrații de scaun (magistrats du siège),28 prezidați de primul președinte 

al Curții de Casație, care sunt judecătorii care fac instrucția (cercetarea) cauzelor și 

judecătorii care soluționează cauzele prin hotărâri și a doua secțiune este formată din 

magistrații ministerului public (magistrats du parquet)29 prezidați de procurorul general de 
pe lângă Curtea de Casație. 

- O a doua observație, constă în faptul că Ministerul Public totuși are o 

fizionomie instituțională, organizatorică și funcțională, nu neaparat fictivă, odată ce își 

exercită atribuțiile prin procurori constituiți în parchete. Prin urmare parchetele de pe 

lângă Judecătorii, Tribunale, Curți de Apel și Înalta Curte de Casație și Justiție formează 

în ansamblul lor și prin structura lor ierarhică Ministerul Public. 

- O a treia observație, valabilă în general pentru unicitatea sistemului de justiție 

pretinde că aplicarea principiului „egalității armelor” într-un proces să se bucure de o 

reală egalitate între „acuză” și „apărare”.  

Procesul penal în lumina jurisprudenței naționale și mai ales CEDO, impune ca 

în derularea sa „acuza” sau „apărarea” să fie egale, adică nu de puține ori, se invocă, de 

cele mai multe ori pentru a nu face nimic, „principiul egalității armelor”. Dar cum poate fi 
egal cineva cu reprezentantul Ministerului Public aflat pe estradă alături de judecător, deci 

nu la nivelul parchetului, și care este tratat cu toată deferența și colegialitatea din lume 

chiar dacă nu de puține ori nu stă nici în picioare ci așezat, iar avocatul, (apărarea) stă în 

picioare la nivelul pardoselii, permanent în defensivă. Oare nu ar trebui pentru o reală 

„egalitate a armelor” și cel de-al treilea actor al procesului judiciar, avocatul și mă refer 

aici la rolul său, să fie cuprins în Constituție când se vorbește de activitatea judiciară, în 

cadrul recunoașterii unor principii aplicabile procesului penal? 

În ceea ce privește organizarea și funcționarea Ministerelor Publice în diferite 

țări, literatura juridică stabilește mai multe sisteme după tipul și natura izvorului lor.30 

1. Sistemul în care Ministerul Public este în subordinea 

Ministrului de Justiție, procurorii având un statut asemănător funcționarilor 
administrativi (publici); 

                                                             
28

 Denumirea vine de la faptul că stau așezați pe scaune pe o estradă, ascultându-i pe de o parte pe procurori și pe 

de altă parte pe avocați care stau la nivelul parchetului, în picioare.  
29

 Denumirea vine de la faptul că încă din l’Ancien Régime procurorul regelui era obligat să stea în picioare pe 

parchet (pardoseală compusă din bucăți de lemn așezate geometric) e unde își susținea cauza sau punctul de 

vedere în fața judecătorului așezat pe o estradă. 
30

A se vedea Tudor Drăganu, „Drept Constituțional și instituții politice-tratat elementar”, op.cit., p. 356.  
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Acest tip de sistem a funcționat la noi în țară sub Constituțiile din 1866, 1923 și 

1938 până în 1948 și în care procurorii nu se bucurau de inamovibilitate, dar numai în caz 

de condamnare penală sau din motive disciplinare puteau fi revocați sau suspendați, altfel 

puteau fi transferați sau avansați31. Pentru o scurtă perioadă de timp în anul 1943 

procurorii de la Curțile de Apel s-au bucurat de inamovibilitate. 
În Danemarca, Ministrul Justiției este responsabil pentru întreg sistemul judiciar, 

poliție și parchete. Procurorul general este numit și eliberat din funcție de către Ministrul 

Justiției, care răspunde și supraveghează activitatea parchetelor, poate dispune asupra 

retragerii unor însărcinări ale procurorului, poate da instrucțiuni în legătură cu un anumit 

caz etc. Soluțiile procurorilor pot fi contestate la procurorul general și la Ministrul 

Justiției. 

2. Sistemul în care Ministerul Public se află în 

subordinea Ministrului Justiției și este format  din procurori inamovibili.  

Acest sistem poate recunoaște ministrului de justiție rolul de a formula îndrumări 

de ordin general sau de a da dispoziții într-un dosar anume32.  

În Suedia, procurorul general este numit de Guvern și este inamovibil. Procurorii 
sunt numiți de procurorul general iar conducătorii de parchete de Guvern, la propunerea 

procurorului general. În Olanda procurorul general de pe lângă Curtea Supremă este numit 

pe viață iar ceilalți procurori prin Decret Regal. Parchetul este subordonat Ministrului 

Justiției, care poate da instrucțiuni procurorilor în exercitarea atribuțiilor. 

3. Sistemul în care Ministerul Public este nu numai 

independent de Ministrul Justiției, dar se prezintă ca o structură autonomă 

(chiar ca o putere aparte)33. 

Constituțiile române din 1952 și din 1965 au consacrat procuratura ca o a patra 

putere în stat, exercitând atribuții în activitatea judiciară și de supraveghere a respectării 

legalității în toate domeniile (procurorul general era numit în funcție de Marea Adunare 

Națională). 

Constituția Portugaliei adoptată după „revoluția garoafelor” din 1974 a creat un 
minister public autonom, independent de orice ingerință a executivului, compus din 

procurori aleși de Adunarea Republicii.  

În Grecia procurorii sunt numiți pe viață și sunt inamovibili aidoma judecătorilor. 

Nu pot primi instrucțiuni de la autoritățile politice sau de la procurorii generali. 

4. Sistemul mixt. Este aplicat în Germania, procurorii generali din 

landuri sunt numiți de Ministrul Justiției dar sunt revocabili spre deosebire 

de procurorii din subordine care sunt inamovibili. Pe de altă parte 

procurorii sunt subordonați ierarhic, superiorii oricând putând interveni și 

da ordine.  

În ceea ce privește reglementarea din România poziției Ministerului Public, în 

general în structura autorităților publice (Titlul III din Constituție) și în particular în 
organizarea și funcționarea Autorității judecătorești (capitolul VI) este de apreciat că 

analiza textului constituțional ne conduce la ideea de netăgăduit a unei subordonări în fața 

                                                             
31Ibidem, p. 356. 
32

Ibidem, p. 356. 
33

Ibidem, p. 352. 
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executivului și a unei participări în numele executivului la activitatea judiciară și 

subliniem acest ultim concept.  

Profesorul Tudor Drăganu, aprecia că în literatura juridică s-au conturat trei 

opinii vizavi de situarea Ministerului Public, având în vedere activitatea ce o desfășoară, 

în activitatea executivă sau în activitatea judecătorească34. 
Într-o primă opinie s-a exprimat punctul de vedere că Ministerul Public este un 

organ executiv, așa cum a susținut profesorul Ioan Vida, fost președinte al Curții 

Constituționale. În același sens, Curtea Constituțională a constatat în Decizia nr. 73 din 4 

iunie 1996 că „procurorii își desfășoară activitatea sub autoritatea ministrului justiției” 

organ esențialmente executiv, astfel că pe cale de consecință sunt „ei înșiși agenți ai 

autorității executive”.35 

Într-o a doua opinie, se susține că deși procurorii lucrează sub autoritatea 

ministrului justiției, aceștia sunt independenți, pentru că între ei nu există decât un „raport 

administrativ” aidoma celui dintre judecători și ministrul justiției36. 

Într-o a treia opinie, se spune că Ministerul Public este un organ aparte, cu o 

putere unică, de natură executivă și judecătorească37.  
Considerăm că în demersul nostru de a stabili natura juridică a Ministerului 

Public trebuie să plecăm de la constatarea constituțională că actualul sistem prevede că în 

activitatea judiciară Ministerul Public reprezintă interesele generale ale societății, apără 

ordinea de drept precum și drepturile și libertățile cetățenilor.  (art. 131 alin. 1 din 

Constituție). 

Ministerul Public își exercită atribuțiile (cum poate oare o ficțiune să exercite 

atribuții?) prin procurori constituiți în parchete. Poate era mai corect să se formuleze în 

text că Ministerul Public este alcătuit din parchete în care își desfășoară activitatea 

specifică procurorii.  

Potrivit art. 132 alin. 1 din Constituție procurorii își desfășoară activitatea pe 

baza a trei principii fundamentale: a) principiul legalității; b) principiul imparțialității c) 

principiul controlului ierarhic. Și deasupra tuturor acestor principii veghează enunțul 
potrivit căruia activitatea procurorului este subordonată autorității ministrului justiției. 

În opinia noastră, Ministerul Public nu este o ficțiune, odată ce este compus din 

totalitatea parchetelor și este condus de procurorul general al Parchetului de pe lângă 

Înalta Curte de Casație și Justiție. Atribuțiile parchetelor sunt atribuțiile însăși ale 

Ministerului Public care așa cum am mai arătat, ca și în cazul unităților administrativ-

teritoriale sau a statului ar trebui să fie considerat persoană juridică morală și să stea în 

nume propriu, ca subiect de drept în raporturile juridice și în litigiile din fața instanțelor 

judecătorești. Evident odată ce procurorii își desfășoară activitatea supunându-se 

controlului ierarhic al superiorului, liantul unei conduceri unitare, a unei structuri ierarhice 

există. Procurorii sunt subordonați conducătorului parchetului din care fac parte, primul 

                                                             
34

A se vedea Tudor Drăganu, op. cit., pp. 358-359.  
35

A se vedea Curtea Constituțională, Decizia nr. 73/1996, publicată în M.Of.  Partea I , nr. 255 din 22 octombrie 

1996.  
36

A se vedea Nicolae Cochinescu, (fost procuror general, fost judecător la Curtea Constituțională), „Organizarea 

puterii judecătorești în România”, Editura „Lumina Lex” București; 1997, p. 172. 
37

A se vedea Mihai Ruja, „Natura juridică a Ministerului Public”, în Revista  „Dreptul” nr. 4/1995, p. 4, 7, 

Legea nr. 304/2003. 
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procuror conducătorului parchetului ierarhic superior (art. 65 alin. 1 și 2 din Legea nr. 

304/2004).  

Dispozițiile procurorului ierarhic superior sunt obligatorii pentru procurorii din 

subordine dacă sunt date în scris și conform legii (art. 64 alin. 1) 

Mai mult, controlul exercitat de procurorul general de pe lângă Curțile de Apel 
sau Înalta Curte de Casație și Justiție se face direct sau prin procurori anume desemnați 

(art. 65 alin. 3 din Legea nr. 304/2004). La rândul său Ministrul Justiției, din proprie 

inițiativă sau la cererea Consiliului Superior al Magistraturii exercită controlul asupra 

procurorilor (art. 69 alin. 1 din Legea nr. 304/2004). Printre altele, ministrul justiției poate 

verifica modul în care procurorii își îndeplinesc atribuțiile de serviciu, poate cere 

informări asupra activității parchetelor și să dea îndrumări scrise cu privire la măsurile ce 

trebuie luate pentru prevenirea și combaterea eficientă a criminalității (art. 69 alin. 2 din 

Legea nr. 304/2004).  

Prin urmare, este de înțeles de ce procurorul este independent (cuprinde și 

conceptul de imparțialitate) dar, numai în condițiile prevăzute de lege (art. 64 alin. 2 din 

Legea nr. 304 din 2004).  
În acest context este de discutat calitatea de magistrat al procurorului, odată ce 

deși face parte din Consiliul Superior al Magistraturii38 se bucură de o independență 

relativă, circumscrisă limitelor conferite de lege, astfel că nu poate să devină în mod real 

garantul independenței justiției, activitate ce de altfel nu îi este înscrisă nici în atribuțiile 

constituționale (art. 131 alin. 1 din Constituție) și nici în atribuțiile cuprinse în lege (art. 

62 și 63 din Legea nr. 304/2004).  

Este de netăgăduit că justiția se înfăptuiește numai de judecători (art. 124 alin. 1 

din Constituție) și atunci, se poate pune întrebarea cum poate un judecător să fie 

independent cu adevărat, imparțial, într-o cauză în care este sesizat cu rechizitoriu de 

procurori, când același procuror este singurul care poate efectua urmărirea penală față de 

el, conduce și supraveghează activitatea de cercetare penală a poliției judiciare, solicită 

autorizarea interceptării convorbirilor telefonice, poate sesiza instanțele judecătorești?  
Sistemul juridic francez prevede un Consiliu Superior al Magistraturii format din 

două corpuri de magistrați, separat unul pentru judecători și altul pentru procurori (un 

judecător este membru în secțiunea procurorilor magistrați, respectiv un procuror este 

membru în secțiunea judecătorilor), iar președinția o exercită  președintele republicii. Pe 

de altă parte cercetarea judecătorilor pentru săvârșirea faptelor penale o face judecătorul 

de instrucție ce face parte din corpul magistraților judecători.  

În opinia noastră, prin prisma Constituției din 1991, inclusiv după revizuire, a 

reglementării inițiale prin Legea nr. 92 din 1992 și ulterior a Legii nr. 304/2004, 

apartenența Ministerului Public a fost, este și trebuie să rămână executivă.  

În literatura juridică s-a susținut că menționarea în art. 132 alin. 1 din Constituția 

României, revizuită, a principiului imparțialității pentru procurori marchează o schimbare 
fundamentală în natura instituției și anume trecerea din puterea executivă în puterea 

judecătorească39. 

                                                             
38

 A se vedea art. 3 din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, publicată în M.Of. al 

României, Partea I, nr. 599 din 2 iulie 2004, republicată în M.Of. nr. 827 din 13 septembrie 2005 (19 membri din 

care 9 judecători, 5 procurori care compun două secții). 
39

 A se vedea Nicolae Cochinescu, op.cit., p. 181. 
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Această susținere nu poate fi acceptată chiar de la o primă evaluare. Astfel, se 

recunoaște că Ministerul Public făcea parte din puterea executivă, dar nu ni se explică 

argumentat de ce simpla introducere a adjectivului de „imparțial” poate să schimbe natura 

instituției, deși se știe că prin Constituție procurorul este supus controlului ierarhic și 

subordonat autorității Ministrului Justiției; nu în ultimul rând o astfel de teză nu ne 
lămurește cum rămâne cu principiul „egalității armelor” într-un proces în care de cealaltă 

parte se află un avocat. 

În acest studiu am pornit de la teza profesorului Tudor Drăganu care vorbea 

despre mecanismul de înfăptuire a unui stat de drept, din care parte era organizarea unei 

justiții independente. În lămurirea acestui concept este de văzut că exista o contradicție 

ireconciliabilă între art. 132 și art. 133 alin. 1 din Constituția României revizuită. 

În art. 132 alin. 1 se spune că procurorii își desfășoară activitatea potrivit 

principiului legalității, principiului imparțialității, dar și al principiului controlului 

ierarhic, sub autoritatea ministrului justiției.  

În articolul 124 alin. 3 din Constituție se spune că judecătorii sunt independenți și 

se supun numai legii, ceea ce îi separă de procurori, odată ce procurorul este supus 
controlului ierarhic, deci al superiorului și lucrează sub autoritatea ministrului justiției. 

Rezultanta este clară – procurorul nu este independent. 

Pe de altă parte aceeași Constituție clamează atribuția fundamentală a Consiliului 

Superior al Magistraturii de a fi garantul independenței justiției. Dar ce ne facem că 

același articol ne spune că același Consiliu este alcătuit din judecători și procurori. Și 

atunci cum poți concilia un independent cu o persoană care este incompatibilă cu 

independența și cu atât mai puțin cu cât procurorul este supus subordonării ierarhice? 

Iată de ce credem că simpla afirmare a statutului de magistrat și pentru procuror 

nu este suficientă. Procurorul, în concepția Constituției României, nu este magistrat și nu 

este independent.  

Noțiunea de magistrat nu se confundă cu cea de judecător, dar nici cu cea de 

procuror odată ce pentru a fi magistrat se cer a fi îndeplinite anumite condiții. Curtea 
Europeană pentru Drepturile Omului a tras concluzia în nenumărate cazuri că procurorul 

nu poate fi considerat magistrat, deoarece nu îndeplinește condițiile cerute pentru un astfel 

de statut:  

independență față de executiv și față de părți, neputând fi magistrat acela care are 

forme de subordonare față de executiv; 

să nu reprezinte partea acuzatoare în faza de judecată. 

Simplul fapt că procurorii sunt apărătorii interesului general al societății, că se 

subordonează principiilor legalității și imparțialității nu este suficient pentru a le conferi 

un statut de magistrat și cu atât mai mult aceasta cu cât îndeplinesc funcția de urmărire 

penală și au poziția lor procesuală fiind de partea acuzatoare40.  

 

5. ÎN LOC DE CONCLUZII SAU CE ESTE DE FĂCUT.  

 

Prin prisma celor analizate, categoric, rolurile trebuie să se despartă, să se 

desființeze statutul de magistrat al procurorului, iar judecătorului să i se garanteze cu 

adevărat independența pentru a i se asigura imparțialitatea în soluționarea cauzelor. 

                                                             
40

 Hotărârea CEDO/ 4 iulie 2000, Niedbala v. Polonia  (cererea nr. 27915/1995) violarea art. 5 § 3 din Convenție. 
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În opinia noastră pentru realizarea unei adevărate independențe a justiției clădită 

pe pilonii unicității sistemului judiciar al imparțialității și egalități, într-o eventuală 

revizuire a Constituției, este de ales dintre trei variante și anume:  

a) Procurorul să nu mai fie magistrat, ci funcționar public, aflat în subordinea executivului 

așa cum este de fapt în acest moment. În acest sens pledează și nenumăratele hotărâri 
CEDO. Pe de altă parte, judecătorii să poată fi cercetați pentru fapte penale și puși sub 

acuzare de un corp de magistrați, anume creat respectiv judecătorii de instrucție (pentru 

identitate de rațiune această competență s-ar putea extinde și asupra procurorului). 

b) Procurorul să aibă calitatea de magistrat într-un corp judiciar separat al Consiliului 

Superior al Magistraturii (modelul francez), iar pentru cercetarea penală a judecătorilor și 

procurorilor să se înființeze corpul judecătorilor de instrucție, parte a corpului 

magistraților judecători. 

c) Procurorul să aibă calitatea de funcționar public supus controlului puterii executive. 

Urmărirea penală în toate cazurile și în condițiile prevăzute de lege să se facă, numai de 

judecătorii de instrucție. Procurorul să susțină în toate cazurile, în fața magistratului 

judecător numai în cadrul procedurii acuza, reprezentând interesele generale ale societății, 
apărarea ordinii de drept precum și drepturile și libertățile cetățenilor.  

Pentru a pune în valoare toate cele de mai sus trebuie ca:  

d) procurorul să nu mai fie magistrat;  

e) procurorii să respecte în activitățile lor principiul legalității, al imparțialității, al 

controlului ierarhic sub autoritatea ministrului justiției; 

f) nici un procuror sa nu aibă drept de anchetă în cercetarea penală în ceea ce privește 

pe judecători sau alți procurori;  

g) procurorii nu au imunitate în ceea ce privește răspunderea juridică,  fie penală, civilă, 

administrativă sau patrimonială. 

h) Consiliul Superior al Magistraturii să fie ales numai dintre judecători; 

i) judecătorii de instrucție să fie singurii competenți să cerceteze penal judecătorii și 

procurorii, având la dispoziție toate mijloacele de cercetare ale urmăririi penale, să 
aresteze sau să trimită în judecată; 

j) cercetarea disciplinară a judecătorilor să se facă de Consiliul Superior al 

Magistraturii; 

k) judecătorii de instrucție vor desfășura anchete, urmărirea penală fie în toate cazurile, 

fie vor fi aleși numai pentru desfășurarea cercetării penale a judecătorilor sau procurorilor. 

Pentru aceștia din urmă, judecătorii de instrucție vor fi aleși din rândul magistraților 

judecători pe o durată nu mai mare de trei ani, 3 judecători de la Judecătorii, 3 judecători 

de la Tribunale, 3 judecători de la Curțile de Apel, 3 judecători de la Înalta Curte de 

Casație și Justiție, competența revenind după gradul și nivelul instanței din care face parte 

persoana cercetată.  

Toate măsurile propuse la un loc sau numai unele dintre ele presupun ca prim pas 
revizuirea Constituției, urmată de modificare și reevaluarea întregului sistem judiciar. 

Dacă cetatea soarelui stă sub stigmatul utopiei, oare statul de drept poate ieși vreodată de 

sub imaginea virtualului? 

 

 


