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„Consiliul Superior al Magistraturii 

este garantul independenţei justiţiei” 

(art. 133 alin. 1 din Constituţie, 

republicată) 

ANEXA 1 

 

 

 

T E M A T I C Ă 

DIRECŢIA DE INSPECŢIE JUDICIARĂ PENTRU JUDECĂTORI 

 

 

 

I.Organizarea, funcţionarea, procedurile de lucru ale Inspecţiei Judiciare şi 

statutul inspectorilor judiciari. 

 

I.1.Inspecţia Judiciară:  scop, principii, atribuţii, organizare. 

 

 I.1.1.Scopul activităţii Inspecţiei Judiciare şi principiile care guvernează 

activitatea Inspecţiei Judiciare (art.65 alin.1 şi 3 şi art.66 alin.7 din Legea 

nr.317/2004 , art.4-9 din Regulamentul privind normele de efectuare a lucrărilor de 

inspecţie, art.1 şi art.3 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Inspecţiei 

Judiciare, art.15 lit. a-f, art.18 alin.1şi 2, art. 28, art.31, art.33 din Legea nr.182/2002, 

art.5 şi art.12-14 din Legea nr.544/2001). 

 

 I.1.2.Atribuţiile Inspecţiei Judiciare şi ale inspectorilor din cadrul Direcţiei 

de inspecţie judiciară pentru judecători (art.74 şi art.75 alin.1din Legea 

nr.317/2004, art.2-3 din Regulamentul privind normele de efectuare a lucrărilor de 

inspecţie, art.15, art.18 şi art.19 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a 

Inspecţiei Judiciare).  

 

 I.1.3.Structura organizatorică şi funcţională a Inspecţiei Judiciare (art.65, 

art.66 şi art.79 din Legea nr.317/2004, art.13, art.14, art.16 alin.1,2,3, şi 14, art.21 

raportat la art. 16 alin.1,2,3, şi 14, art.25, art.26 alin.1, art.29-30, art.39, art.41 alin.1-

2, art.44 alin.1-4 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Inspecţiei 

Judiciare); 
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„Consiliul Superior al Magistraturii 

este garantul independenţei justiţiei” 

(art. 133 alin. 1 din Constituţie, 

republicată) 

 I.1.4.Activitatea de primire şi repartizare a lucrărilor de inspecţie (art.73 din 

Legea nr.317/2004, art.45-62 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a 

Inspecţiei Judiciare). 

 

I.2.Procedurile de efectuare a lucrărilor de inspecţie. 

 

 I.2.1.Procedura de soluţionare a sesizărilor privind activitatea şi conduita 

judecătorilor şi magistraţilor asistenţi. 

  I.2.1.1.Procedura verificărilor prealabile şi procedura cercetării 

disciplinare (art.44-53 din Legea nr.317/2004, art.10-37 din Regulamentul privind 

normele de efectuare a lucrărilor de inspecţie, art.45-57 din Regulamentul de 

organizare şi funcţionare a Inspecţiei Judiciare, art.28-36 din Regulamentul de 

organizare şi funcţionare a Consiliului Superior al Magistraturii); 

  I.2.1.2.Abaterile disciplinare - conţinut constitutiv - latura obiectivă, 

latura subiectivă, sancţiuni -  (art.99, art.99
1
, art.100 şi art.101 din Legea 

nr.303/2004); 

  I.2.1.3.Procedura efectuării verificărilor privind încălcarea normelor de 

conduită reglementate de Codul deontologic al judecătorilor şi procurorilor (art.37-

40 din Regulamentul privind normele de efectuare a lucrărilor de inspecţie, art.36
1
 şi 

art.36
2
 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Superior al 

Magistraturii); 

  I.2.1.4.Norme de conduită prevăzute de Codul deontologic al 

judecătorilor şi procurorilor (art.3-23 din Codul deontologic); 

  I.2.1.5.Procedura efectuării verificărilor privind condiţia bunei reputaţii 

pentru judecătorii şi procurorii în funcţie (art.76 din Legea nr.317/2004, art.41-43 

din Regulamentul privind normele de efectuare a lucrărilor de inspecţie, art.27
1
şi 

art.27
2
 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Superior al 

Magistraturii). 

 

 I.2.2. Procedura de efectuare a verificărilor privind conduita, deontologia şi 

integritatea candidaţilor la funcţia de judecător la Înalta Curte de Casaţie şi 

Justiţie şi a celor privind activitatea profesională şi îndeplinirea condiţiei de bună 

reputaţie de către candidaţii la funcţia de inspector judiciar (art.44-52 din 

Regulamentul privind normele de efectuare a lucrărilor de inspecţie); 



    
 Inspecţia Judiciară 

 

      
Număr de înregistrare în registrul de evidenţă a prelucrărilor de date cu caracter personal - 23261 

Adresa: Bucureşti, Bd. Regina Elisabeta nr. 40, Sector 5 

Fax:021.322.62.96  

 Web: www.inspectiajudiciara.ro 

3 
 

„Consiliul Superior al Magistraturii 

este garantul independenţei justiţiei” 

(art. 133 alin. 1 din Constituţie, 

republicată) 

 I.2.3. Procedura de efectuare a verificărilor pentru soluţionarea sesizărilor 

cu privire la independenţa şi imparţialitatea judecătorilor şi a cererilor privind 

apărarea reputaţiei profesionale şi a independenţei acestora (art.75 din Legea 

nr.303/2004, art.30 alin.1 şi 2 din Legea nr.317/2004, art.53-54 din Regulamentul 

privind normele de efectuare a lucrărilor de inspecţie). 

 

 I.2.4.Procedura de efectuare a lucrărilor de inspecţie referitoare la 

exercitarea atribuţiilor de control de către Inspecţia Judiciară (art. 75 din Legea 

nr.317/2004, art.51 alin.2-6 din Legea nr.303/2004, art.55-68 din Regulamentul 

privind normele de efectuare a lucrărilor de inspecţie, art.21
1
 din Regulamentul de 

organizare şi funcţionare a Consiliului Superior al Magistraturii); 

 

 I.2.5.Jurisprudenţa relevantă în materia procedurilor de la punctele I.2.1-

I.2.4. 

 

  I.2.5.1.Jurisprudenţa în materie disciplinară  - hotărârile pronunţate de 

Secţia pentru judecători în materie disciplinară, în primă instanţă şi hotărârile 

pronunţate în recurs de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie începând cu anul 2013, la 

zi, publicate pe site-ul www.csm1909.ro - Hotărâri ale C.S.M. - Tip - Secţia pentru 

judecători în materie disciplinară; 

 

  I.2.5.2.Jurisprudenţa în materia apărării independenţei, 

imparţialităţii şi reputaţiei profesionale a judecătorilor şi a independenţei 

sistemului judiciar - hotărâri ale Plenului Consiliului Superior al Magistraturii 

pronunţate începând cu anul 2013, la zi - publicate pe site-ul www.csm1909.ro - 

Hotărâri ale C.S.M. - Tip - Plen, după cum urmează: 

 1.Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii 

nr.200/21.03.2013; 

 2.Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii 

nr.201/21.03.2013; 

 3.Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii 

nr.204/21.03.2013; 

 4.Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii 

nr.723/27.06.2013; 
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„Consiliul Superior al Magistraturii 

este garantul independenţei justiţiei” 

(art. 133 alin. 1 din Constituţie, 

republicată) 

 5.Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii 

nr.724/27.06.2013; 

 6.Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii 

nr.834/20.08.2013; 

 7.Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii 

nr.835/20.08.2013; 

 8.Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii 

nr.836/20.08.2013; 

 9.Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii 

nr.1173/22.10.2013; 

 10.Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii 

nr.9/16.01.2014; 

 11.Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii 

nr.170/6.02.2014; 

 12.Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii 

nr.241/6.03.2014; 

 13.Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii 

nr.457/3.04.2014;  

 14.Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii 

nr.492/10.04.2014; 

 15.Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii 

nr.632/29.05.2014; 

 16.Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii 

nr.690/18.06.2014; 

 17.Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii 

nr.846/3.07.2014; 

 18.Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii 

nr.1388/11.12.2014; 

 19.Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii 

nr.34/15.01.2015; 

 20.Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii 

nr.150/19.02.2015; 

 21.Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 

151/19.02.2015; 
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„Consiliul Superior al Magistraturii 

este garantul independenţei justiţiei” 

(art. 133 alin. 1 din Constituţie, 

republicată) 

 22.Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 

212/03.03.2015; 

 23.Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 

457/12.05.2015; 

 24.Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 

518/26.05.2015; 

 25.Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii 

nr.520/26.05.2015; 

 26.Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 

605/10.06.2015; 

 27.Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 

727/30.06.2015; 

 28.Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 

824/24.08.2015. 

 

  I.2.5.3.Jurisprudenţa în materia încălcării normelor Codului 

deontologic al  judecătorilor şi procurorilor  - hotărârile pronunţate de Secţia pentru 

judecători a Consiliului Superior al Magistraturii începând cu anul 2013, la zi -  

publicate pe site-ul www.csm1909.ro - Hotărâri ale C.S.M. - Tip - Secţia pentru 

judecători - după cum urmează: 

 1.Hotărârea Secţiei pentru judecători nr.716/3.07.2014; 

 2.Hotărârea Secţiei pentru judecători nr.1279/20.11.2014; 

 3.Hotărârea Secţiei pentru judecători nr.1426/17.12.2014; 

 4.Hotărârea Secţiei pentru judecători nr.1427/17.12.2014. 

 

  I.2.5.4.Hotărâri relevante în alte materii, pronunţate de Plenul 

Consiliului Superior al Magistraturii - publicate pe site-ul www.csm1909.ro - 

Hotărâri ale C.S.M. - Tip - Plen, după cum urmează: 

 1.Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 

261/13.03.2008, referitoare la posibilitatea judecătorilor/procurorilor de a participa 

ca experţi în programele cu finanţare externă; 

 2.Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 

821/04.09.2008, referitoare la incompatibilitatea între funcţia de magistrat şi 

funcţiile de conducere din cadrul învăţământului superior; 



    
 Inspecţia Judiciară 

 

      
Număr de înregistrare în registrul de evidenţă a prelucrărilor de date cu caracter personal - 23261 

Adresa: Bucureşti, Bd. Regina Elisabeta nr. 40, Sector 5 

Fax:021.322.62.96  

 Web: www.inspectiajudiciara.ro 

6 
 

„Consiliul Superior al Magistraturii 

este garantul independenţei justiţiei” 

(art. 133 alin. 1 din Constituţie, 

republicată) 

 3.Soluţia Plenului Consiliului Superior al Magistraturii din şedinţa din data 

de 26.06.2008, referitoare la incompatibilitatea dintre funcţia de judecător şi calitatea 

de investitor la bursă, pct.33 de pe ordinea de zi, publicată pe site-ul 

www.csm.1909.ro - Secţiunea Ordine de zi - Şedinţe ale Plenului; 

 4.Soluţia Plenului Consiliului Superior al Magistraturii din şedinţa din data 

de 29.01.2009, cu privire la incompatibilitatea funcţiei de judecător cu orice altă 

funcţie publică sau privată, indiferent dacă se exercită în România sau în afara 

teritoriului României, pct.20 de pe ordinea de zi, publicată pe site-ul 

www.csm.1909.ro - Secţiunea Ordine de zi - Şedinţe ale Plenului; 

 5.Soluţia Plenului Consiliului Superior al Magistraturii din şedinţa din data 

de 31.05.2010, cu privire la interdicţia instituită judecătorilor şi procurorilor de a 

avea calitatea de acţionari în cadrul societăţilor comerciale, pct.16 de pe ordinea de 

zi, publicată pe site-ul www.csm.1909.ro - Secţiunea Ordine de zi - Şedinţe ale 

Plenului; 

 6.Soluţia Plenului Consiliului Superior al Magistraturii din şedinţa din data 

de 31.05.2010, cu privire la posibilitatea judecătorului/procurorului, în calitate de 

mirean, de a fi ales membru în adunarea eparhială în cadrul unei eparhii, pct.21 de pe 

ordinea de zi, publicată pe site-ul www.csm.1909.ro - Secţiunea Ordine de zi - 

Şedinţe ale Plenului; 

 7.Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 

363/10.05.2010, cu privire la interpretarea interdicţiei instituite prin art.8 alin.1 lit.c 

din Legea nr.303/2004 republicată şi modificată, privind statutul judecătorilor şi 

procurorilor; 

 8.Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 

316/29.04.2010, referitoare la compatibilitatea funcţiei de judecător/procuror cu 

funcţia de lector în cadrul Institutului Diplomatic Român; 

 9.Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 

886/20.08.2013, referitoare la posibilitatea judecătorilor şi procurorilor de a face 

parte din asociaţii fără scop patrimonial; 

 10.Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 

1219/06.11.2014, referitoare la problematica urmărilor soluţiei judecătorului de 

cameră preliminară, de restituire a cauzei la parchet, asupra suspendării din funcţie a 

judecătorului sau procurorului trimis în judecată; 
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„Consiliul Superior al Magistraturii 

este garantul independenţei justiţiei” 

(art. 133 alin. 1 din Constituţie, 

republicată) 

 11.Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 

1245/20.11.2014, cu privire procedura de constatare şi sancţionare a 

incompatibilităţilor magistraţilor prevăzute de Legea nr. 176/2010 şi, respectiv, de 

Legea nr. 303/2004 şi Legea nr. 317/2004; 

 12.Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 

1293/27.11.2014, cu privire la interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 52 alin. (2) 

din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu 

modificările ulterioare; 

 13.Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 

254/19.03.2015, referitoare la problemele ridicate de modificarea aspectelor sau 

măsurilor procesuale penale cu incidenţă asupra suspendării din funcţie a 

judecătorilor şi procurorilor; 

 14.Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 

440/29.04.2015, referitoare la interpretarea dispoziţiilor art. 5 alin. 1 din Legea nr 

303/2004 privind statutul judecătorilor şl procurorilor republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 15.Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 

696/20.06.2015, cu privire la compatibilitatea între funcţia de magistrat şi cea de 

manager de proiect derulat în cadrul unei universităţi; 

 16.Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 

697/20.06.2015, cu privire la incompatibilitatea funcţiei de judecător cu funcţia de 

membru în comitetul de conducere al unei Biserici Creştine Baptiste; 

 17.Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 

698/20.06.2015, cu privire la incompatibilitatea judecătorului sau procurorului, în 

calitate de mirean,  de a fi membru în adunarea eparhială a unei eparhii; 

 18.Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 

788/08.07.2015, referitoare la existenţa unui caz de incompatibilitate între calitatea 

de executor testamentar remunerat şi funcţia de magistrat  ; 

 19.Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 

845/24.08.2015, cu privire la posibilitatea magistraţilor din statele Uniunii Europene, 

de a fi acţionari sau asociaţi la o societate comercială, respectiv de a dobândi prin 

moştenire acest drept. 
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„Consiliul Superior al Magistraturii 

este garantul independenţei justiţiei” 

(art. 133 alin. 1 din Constituţie, 

republicată) 

I.3.Statutul inspectorilor judiciari 

 

 I.3.1.Numirea şi revocarea din funcţie, drepturile, obligaţiile şi răspunderea 

disciplinară a inspectorilor judiciari (art.70-72, art.78 din Legea nr.317/2004, 

art.67-73 şi art.80-82 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Inspecţiei 

Judiciare); 

 

 I.3.2.Evaluarea activităţii profesionale a inspectorilor judiciari (art.77 din 

Legea nr.317/2004, art.74-79 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a 

Inspecţiei Judiciare, art.  1-6 şi art.9-19 din anexa la Regulamentul de organizare şi 

funcţionare a Inspecţiei Judiciare cuprinzând criteriile şi procedura de evaluare a 

activităţii profesionale a inspectorilor judiciari, art.24-24
1
 din Regulamentul de 

organizare şi funcţionare a Consiliului Superior al Magistraturii). 

 

II.Organizarea instanţelor şi statutul judecătorilor 

 

II.1.Particularităţi ale activităţii Inspecţiei Judiciare cu privire la organizarea şi 

funcţionarea instanţelor. 

 

 II.1.1.Organizarea şi funcţionarea Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie 

 

  II.1.1.1.Dispoziţii generale privind organizarea, conducerea şi 

repartizarea aleatorie în cadrul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie (art.18-20, art.28-30 

din Legea nr.304/2004, art.1-5, art.17-18, art.20-23, art.30-35, art.92-96, art.100-

106, art.109
1
 - 109

2
 din Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea 

administrativă a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie); 

  II.1.1.2.Completele de judecată constituite în cadrul Înaltei Curţi de 

Casaţie şi Justiţie (art.31-34 din Legea nr.304/2004, art.24-29
2
, art.31

1
-32

1
, art.39-45 

din Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea administrativă a Înaltei Curţi 

de Casaţie şi Justiţie); 

  II.1.1.3.Secţiile Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie (art.21-27 din Legea 

nr.304/2004, art.30-35, art.39-45, art.92-96, art.101-103 din Regulamentul privind 

organizarea şi funcţionarea administrativă a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie. 
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„Consiliul Superior al Magistraturii 

este garantul independenţei justiţiei” 

(art. 133 alin. 1 din Constituţie, 

republicată) 

 II.1.2.Organizarea şi funcţionarea Curţilor de Apel, tribunalelor, 

tribunalelor specializate şi judecătoriilor 

  II.1.2.1.Dispoziţii generale privind organizarea, conducerea şi 

completele de judecată ale Curţilor de Apel, tribunalelor, tribunalelor specializate şi 

judecătoriilor (art.35-61 din Legea nr.304/2004, art.1-4, art.9, art.18, art.20-21, 

art.22 alin.1, art.25 din Regulamentul de ordine interioară al instanţelor 

judecătoreşti); 

  II.1.2.2.Primirea şi repartizarea aleatorie a cererilor, rezolvarea 

incidentelor (art.93-103 din Regulamentul de ordine interioaară al instanţelor 

judecătoreşti); 

  II.1.2.3.Activitatea premergătoare şedinţei de judecată şi de rezolvare a 

lucrărilor cu caracter administrativ, desfăşurată în procesele începute după intrarea în 

vigoare a Codului de procedură civilă, adoptat prin Legea nr. 134/2010, cu 

modificările şi completările ulterioare (art.103
1
-103

6
 din Regulamentul de ordine 

interioaară al instanţelor judecătoreşti); 

  II.1.2.4.Activitatea premergătoare şedinţei de judecată şi de rezolvare a 

lucrărilor cu caracter administrativ, desfăşurată în procesele penale (art.103
7
-103

16
 

din Regulamentul de ordine interioaară al instanţelor judecătoreşti); 

  II.1.2.5.Activitatea în timpul şedinţei de judecată şi ulterioară 

dezbaterilor (art.104-110 din Regulamentul de ordine interioară al instanţelor 

judecătoreşti); 

  II.1.2.6.Activitatea de judecată desfăşurată în procesele începute după 

intrarea în vigoare a Codului de procedură civilă, adoptat prin Legea nr. 134/2010, 

cu modificările şicompletările ulterioare (art.110
1
-110

6
 din Regulamentul de ordine 

interioară al instanţelor judecătoreşti); 

  II.1.2.7.Dispoziţii tranzitorii referitoare la activitatea de judecată 

desfăşurată în procesele pornite începând cu data intrării în vigoare a Legii nr. 

2/2013 privind unele măsuri pentru degrevarea instanţelor judecătoreşti, precumşi 

pentru pregătirea punerii în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură 

civilă şi până la data de 31 decembrie 2015 (art.110
7
-110

8
 din Regulamentul de 

ordine interioară al instanţelor judecătoreşti); 

  II.1.2.8. Înregistrarea căilor de atac, înaintarea în căile de atac şi 

circuitul dosarelor după restituirea din căile de atac (art.111-114, art.115-116 din 

Regulamentul de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti); 
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„Consiliul Superior al Magistraturii 

este garantul independenţei justiţiei” 

(art. 133 alin. 1 din Constituţie, 

republicată) 

  II.1.2.9.Înregistrarea cererilor de apel sau de recurs şi înaintarea 

dosarelorla instanţa de apel sau de recurs în procesele începute după intrarea în 

vigoare a Codului de procedură civilă, adoptat prin Legea nr. 134/2010, cu 

modificările şicompletările ulterioare (art.114
1
-art.114

8
 din Regulamentul de ordine 

interioară al instanţelor judecătoreşti); 

  II.1.2.10.Înregistrarea cererilor de apel sau de recurs, înaintarea 

dosarelor la instanţa de apel sau de recurs şi activitatea premergătoare şedinţei de 

judecată în apel sau recurs în procesele pornite începând cu data intrării în vigoare a 

Legii nr. 2/2013 şi până la data de 31 decembrie 2015(art.114
9
-art.114

16
 din 

Regulamentul de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti); 

  II.1.2.11.Dispoziţii speciale referitoare la înregistrarea şi judecarea 

cererilor privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă (art. 114
17

- 

art.114
25

 din Regulamentul de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti). 

 

II.2.Particularităţi ale activităţii Inspecţiei Judiciare cu privire la statutul 

judecătorilor 

 

 II.2.1.Obligaţii, interdicţii şi incompatibilităţi şi răspunderea judecătorilor şi 

magistraţilor-asistenţi  (art.1-11, art.66, art.76, art.90-101 din Legea nr.303/2004, 

art.101-110 din Legea nr.161/2003, art.3-23 din Codul deontologic al judecătorilor şi 

procurorilor, art.5-8 din Regulamentul de ordine interioară al instanţelor 

judecătoreşti, art.36-45 din Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea 

administrativă a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, jurisprudenţa prevăzută la punctul 

I.2.5.4. din tematică); 

 

 II.2.2.Concediile, detaşarea şi suspendarea din funcţie a judecătorilor  
(art.58 alin.1-3, art.62-64, art.65

1
, art.79 alin.1-3 din Legea nr.303/2004, art.5-9 din 

Regulamentului privind transferul şi detaşarea judecătorilor şi procurorilor, 

delegarea judecătorilor, numirea judecătorilor şi procurorilor în alte funcţii de 

conducere, precum şi numirea judecătorilor în funcţia de procuror şi a procurorilor în 

funcţia de judecător, art.18-19 din Regulamentul privind concediile judecătorilor şi 

procurorilor); 
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„Consiliul Superior al Magistraturii 

este garantul independenţei justiţiei” 

(art. 133 alin. 1 din Constituţie, 

republicată) 

 II.2.3.Încuviinţarea percheziţiei, reţinerii, arestării preventive sau arestului 

la domiciliu cu privire la judecători şi magistraţi-asistenţi (art.42 din Legea 

nr.317/2004, art.26-26
3
 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului 

Superior al Magistraturii). 

 

III. Drept procesual civil 

 

 III.1.Judecătorul.Incompatibilitatea. (art.41-54 din Noul Cod de procedură 

civilă republicat, V.M.CIOBANU, M.NICOLAE - Noul Cod de procedură civilă 

comentat şi adnotat, vol.I - pag.147-173); 

 

 III.2.Reprezentarea părţilor la judecată şi asistenţa judiciară (art.80-90 din 

Noul Cod de procedură civilă republicat, V.M.CIOBANU, M.NICOLAE - Noul Cod 

de procedură civilă comentat şi adnotat, vol.I - pag.225-244); 

 

 III.3.Actele de procedură. Nulitatea actelor de procedură. (art.148-152, 

art.174-179 din Noul Cod de procedură civilă republicat, V.M.CIOBANU, 

M.NICOLAE - Noul Cod de procedură civilă comentat şi adnotat, vol.I-pag.442-451 

şi pag.490-510); 

 

 III.4.Termenele procedurale (art.180-186 din Noul Cod de procedură civilă 

republicat, V.M.CIOBANU, M.NICOLAE - Noul Cod de procedură civilă comentat 

şi adnotat, vol.I-pag.512-526). 

 

 III.5.Procedura în faţa primei instanţe 

  III.5.1.Dreptul de a sesiza instanţa şi procedura prealabilă (art.192-193 

din Noul Cod de procedură civilă republicat, V.M.CIOBANU, M.NICOLAE - Noul 

Cod de procedură civilă comentat şi adnotat, vol.I-pag.547-555); 

  III.5.2.Cererea de chemare în judecată, întâmpinarea şi cererea 

reconvenţională (art.199-204, art.205 alin.1, art.206-208, art. 209-210  din Noul Cod 

de procedură civilă republicat, V.M.CIOBANU, M.NICOLAE - Noul Cod de 

procedură civilă comentat şi adnotat, vol.I-pag.568-579 şi pag.581-588); 
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„Consiliul Superior al Magistraturii 

este garantul independenţei justiţiei” 

(art. 133 alin. 1 din Constituţie, 

republicată) 

  III.5.3.Judecata.Dispoziţii generale (art.211-232 şi art.234-236 din Noul 

Cod de procedură civilă republicat, V.M.CIOBANU, M.NICOLAE - Noul Cod de 

procedură civilă comentat şi adnotat, vol.I-pag.589-621 şi pag.624-626); 

  III.5.4.Cercetarea procesului - Dispoziţii generale. Excepţiile procesuale 

(art.237-244 şi art.245-248 din Noul Cod de procedură civilă republicat, 

V.M.CIOBANU, M.NICOLAE - Noul Cod de procedură civilă comentat şi adnotat, 

vol.I-pag.627-640 şi pag.640-654); 

  III.5.5.Probele.Dispoziţii generale. (art.249-264 din Noul Cod de 

procedură civilă republicat, V.M.CIOBANU, M.NICOLAE - Noul Cod de 

procedură civilă comentat şi adnotat, vol.I-pag.655-694); 

  III.5.6.Dezbaterea în fond a procesului şi hotărârile judecătoreşti 

(art.389-405, art.424-435 şi art.442-447 din Noul Cod de procedură civilă republicat, 

V.M.CIOBANU, M.NICOLAE - Noul Cod de procedură civilă comentat şi adnotat, 

vol.I-pag.858-890, pag.919-986 şi pag.999-1013); 

 

 III.6.Jurisprudenţa relevantă a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, Curţii 

Constituţionale şi Curţii Europene a Drepturilor Omului în materia normelor 

procedurale de la punctele III.1-III.5: 

 

  III.6.1.Jurisprudenţa Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie: 

  1.Decizia nr.XXII(22)/12.06.2006 - Secţiile Unite, cu privire la 

aplicarea dispozitiilor art. 46 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 privind societatile 

comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, în cazul cererilor 

de autorizare a constituirii si de înmatriculare a societatilor comerciale de 

consultanta, asistenta si reprezentare juridică, disponibilă pe site-ul www.scj.ro - 

căutare jurisprudenţă - Secţiile Unite; 

  2.Decizia nr.XIII/5.02.2007 - Secţiile Unite, cu privire la consecinţele 

lipsei din minuta întocmită cu ocazia deliberării a menţiunii „pronunţată în şedinţă 

publică”, disponibilă pe site-ul www.scj.ro - căutare jurisprudenţă - Secţiile Unite; 

  3.Decizia nr.LXIX(69)/15.10.2007 - Secţiile Unite, cu privire la 

compunerea completului de judecată care soluţionează declaraţia de abţinere sau 

cererea de recuzare, în raport cu faza procesuală în care acestea au fost formulate, 

disponibilă pe site-ul www.scj.ro - căutare jurisprudenţă - Secţiile Unite; 
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„Consiliul Superior al Magistraturii 

este garantul independenţei justiţiei” 

(art. 133 alin. 1 din Constituţie, 

republicată) 

  4.Decizia nr.19/18.11.2013 - Completul pentru soluţionarea 

recursurilor în interesul legii cu privire la timbrarea cererilor prin care cheltuielile 

de judecată sunt solicitate pe cale separată, disponibilă pe site-ul www.scj.ro - 

căutare jurisprudenţă - Completul pentru soluţionarea recursurilor în interesul legii; 

 

  III.6.2.Jurisprudenţa Curţii Constituţionale: 

  1.Decizia Curţii Constituţionale nr.128/16.04.2002, referitoare la 

excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art.118 din Codul de procedură 

civilă, publicată în Monitorul Oficial nr.370 din 31.05.2002, disponibilă pe site-ul 

www.ccr.ro - cautare decizii; 

  2.Decizia Curţii Constiuţionale nr.31/29.01.2004 referitoare la 

excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art.68 alin.4 din Codul de procedură 

civilă, cu modificările şi completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial 

nr.199 din 05.03.2004, disponibilă pe site-ul www.ccr.ro - cautare decizii; 

  3.Decizia Curţii Constituţionale nr.400/5.10.2004, referitoare la 

excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art.170 alin.1 şi 3 din Codul de 

procedură civilă, publicată în Monitorul Oficial nr.1012 din 03.11.2004, disponibilă 

pe site-ul www.ccr.ro - cautare decizii; 

  4.Decizia Curţii Constiuţionale nr.150/23.02.2006, referitoare la 

excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art.30 alin.1 din Codul de procedură 

civilă, publicată în Monitorul Oficial nr.267 din 24.03.2006, disponibilă pe site-ul 

www.ccr.ro - cautare decizii; 

  5. Decizia Curţii Constituţionale nr.178/2.03.2006, referitoare la 

excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art.153 alin.3 din Codul de procedură 

civilă, publicată în Monitorul Oficial nr.265 din 23.03.2006, disponibilă pe site-ul 

www.ccr.ro - cautare decizii; 

  6.Decizia Curţii Constituţionale nr.478/8.06.2006, referitoare la 

excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art.258 alin.3 din Codul de procedură 

civilă, publicată în Monitorul Oficial nr.630 din 21.07.2006, disponibilă pe site-ul 

www.ccr.ro - cautare decizii; 

  7. Decizia Curţii Constituţionale nr. 908/5.12.2006, referitoare la 

excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art.1200 pct.4 şi art.1201 din Codul 

civil, publicată în Monitorul Oficial nr.55 din 24.01.2007, disponibilă pe site-ul 

www.ccr.ro - cautare decizii; 

file:///C:/Public/2004/00008789.htm
file:///C:/Public/2004/00008789.htm
00008789.htm
00008789.htm
00008789.htm
00008789.htm
00008789.htm
00008789.htm
00008378.htm
00008378.htm
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„Consiliul Superior al Magistraturii 

este garantul independenţei justiţiei” 

(art. 133 alin. 1 din Constituţie, 

republicată) 

  8.Decizia Curţii Constituţionale nr.688/11.09.2007, referitoare la 

excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art.114
1
 alin.2 şi 3, art.156 alin.1 şi 

art.171 din Codul de procedură civilă, publicată în Monitorul Oficial nr.702 din 

18.10.2007, disponibilă pe site-ul www.ccr.ro - cautare decizii; 

  9.Decizia Curţii Constituţionale nr.266/07.05.2014, referitoare la 

excepția de neconstituționalitate a prevederilor art.200 din Codul de procedură 

civilă, precum și celor ale art.2 alin.(1) și (1
2
) și art.60

1
 din Legea nr.192/2006 

privind medierea și organizarea profesiei de mediator, publicată în Monitorul Oficial 

nr.464 din 25.06.2014,disponibilă pe site-ul www.ccr.ro - cautare decizii; 

 

  III.6.3.Jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului: 

  1.Hotărârea C.E.D.O. în cauza Şandor împotriva României, nr. 

5/24.03.2005, publicată in Monitorul Oficial, Partea I nr. 1048 din 25/11/2005, 

disponibilă pe: http://www.csm1909.ro/csm/index.php?cmd=950301 (căutare pe 

site-ul www.csm1909.20- Jurisprudenţă > Drepturile omului > Hotărâri şi decizii 

CEDO - ); 

  2.Hotărârea C.E.D.O. în cauza Nichifor împotriva României (nr.1), 

hotărârea din 13 iulie 2006, nepublicată, disponibilă pe : 

http://www.csm1909.ro/csm/index.php?cmd=950301 (căutare pe site-ul 

www.csm1909.20- Jurisprudenţă > Drepturile omului > Hotărâri şi decizii CEDO -); 

  3.Hotărârea C.E.D.O. în cauza Virgil Ionescu împotriva României, 

hotărârea din 28 iunie 2005, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 396 din 

08/05/2006, disponibilă pe: http://www.csm1909.ro/csm/index.php?cmd=950301 

(căutare pe site-ul www.csm1909.20- Jurisprudenţă > Drepturile omului > Hotărâri 

şi decizii CEDO -); 

  4.Hotărârea C.E.D.O. în cauza Albina împotriva României, Hotărârea 

din 28 aprilie 2005, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 1049 din 25/11/2005, 

disponibilă pe: http://www.csm1909.ro/csm/index.php?cmd=950301 (căutare pe 

site-ul www.csm1909.20- Jurisprudenţă > Drepturile omului > Hotărâri şi decizii 

CEDO -); 

  5.Hotărârea C.E.D.O. în cauza Lungoci împotriva României, 

Hotărârea din 26 ianuarie 2006, publicată in Monitorul Oficial, Partea I nr. 588 din 

07/07/2006, disponibilă pe: http://www.csm1909.ro/csm/index.php?cmd=950301 

00098651.htm
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„Consiliul Superior al Magistraturii 

este garantul independenţei justiţiei” 

(art. 133 alin. 1 din Constituţie, 

republicată) 

(căutare pe site-ul www.csm1909.20- Jurisprudenţă > Drepturile omului > Hotărâri 

şi decizii CEDO -); 

 

IV. Drept procesual penal 

 

 IV.1. Judecătorul. Incompatibilitatea (art.64, art.65 alin.2 şi 3, art.66 -68 din 

Noul Cod de procedură penală, N.VOLONCIU, ş.a.- Noul Cod de procedură penală 

comentat - pag.165-190, cu referire la articolele anterior citate); 

 

 IV.2.Asistenţa juridică şi reprezentarea (art.88-96, art.336-339 din Noul Cod 

de procedură penală, N.VOLONCIU, ş.a.- Noul Cod de procedură penală comentat - 

pag.226-249 şi pag.875-884); 

 

 IV.3.Actele procedurale şi procesuale comune (art.257, art.259 alin1-

4,alin.6-13, art.260 alin.1, alin.2 teza I şi alin.2
1
 -7, art.261 alin.1-3 şi alin.5, 

art.261
1
-264, art.265 alin.1-7 şi alin.9-12, art.266-267 din Noul Cod de procedură 

penală, N.VOLONCIU, ş.a.- Noul Cod de procedură penală comentat - pag.620-656 

cu referire la articolele din din Noul Cod de procedură penală anterior citate); 

 

 IV.4.Termenele procedurale (art.268-271 din Noul Cod de procedură penală, 

N.VOLONCIU, ş.a.- Noul Cod de procedură penală comentat - pag.656-676); 

 

 IV.5.Modificarea actelor procedurale. Îndreptarea erorilor materiale şi 

înlăturarea unor omisiuni vădite. Nulităţile (art.277-282 din Noul Cod de 

procedură penală, N.VOLONCIU, ş.a. - Noul Cod de procedură penală comentat - 

pag.689-730); 

 

 IV.6.Probele, mijloacele de probă şi procedeele probatorii. Dispoziţii 

generale (art.97-103 din Noul Cod de procedură penală, N.VOLONCIU, ş.a.- Noul 

Cod de procedură penală comentat - pag.250-268); 

 

 IV.7.Procedura de cameră preliminară (art.342-348 din Noul Cod de 

procedură penală, N.VOLONCIU, ş.a. - Noul Cod de procedură penală comentat - 

pag.918-953); 
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„Consiliul Superior al Magistraturii 

este garantul independenţei justiţiei” 

(art. 133 alin. 1 din Constituţie, 

republicată) 

 IV.8.Judecata 

  IV.8.1.Dispoziţii generale privind judecata (art.349-370 alin.1-3 şi 

alin.5-6 din Noul Cod de procedură penală, N.VOLONCIU, ş.a.- Noul Cod de 

procedură penală comentat - pag.954-994 referitoare la articolele citate); 

  IV.8.2.Judecata în primă instanţă. Desfăşurarea judecării cauzelor 

(art.371-390 din Noul Cod de procedură penală, N.VOLONCIU, ş.a.- Noul Cod de 

procedură penală comentat - pag.994-1038); 

  IV.8.3. Judecata în primă instanţă. Deliberarea şi hotărârea instanţei 

(art.391-407 din Noul Cod de procedură penală, N.VOLONCIU, ş.a.- Noul Cod de 

procedură penală comentat - pag.1038-1061). 

 

 IV.9.Jurisprudenţa relevantă a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, Curţii 

Constituţionale şi Curţii Europene a Drepturilor Omului în materia normelor 

procedurale de la punctele IV.1-IV.8: 

 

  IV.9.1.Jurisprudenţa Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie: 

  1.Decizia nr.II/15.01.2007 - Secţiile Unite, cu privire la 

compatibilitatea de a participa la judecarea cererii de revizuire sau a contestaţiei în 

anulare a judecătorului care a soluţionat anterior fondul cauzei, disponibilă pe site-ul 

www.scj.ro - căutare jurisprudenţă - Secţiile Unite; 

  2.Decizia nr.1/15.03.2010 - Secţiile Unite, cu privire la procedura 

judecării cererii de prelungire a dreptului de circulatie de către instanţa de judecată, 

disponibilă pe site-ul www.scj.ro - căutare jurisprudenţă - Secţiile Unite; 

  3.Decizia nr.17/12.12.2012 - Completul pentru soluţionarea 

recursurilor în interesul legii, referitoare la existenţa sau inexistenţa 

incompatibilităţii judecătorului care a soluţionat cauza conform art. 320 indice 1 din 

Codul de procedură penală cu privire la unii dintre inculpaţi de a judeca acţiunea 

penală şi civilă cu privire la ceilalţi inculpaţi, în ipoteza în care trimiterea în judecată 

a tuturor inculpaţilor s-a făcut prin acelaşi rechizitoriu, disponibilă pe site-ul 

www.scj.ro - căutare jurisprudenţă - Completele pentru soluţionarea recursurilor în 

interesul legii; 

  4.Decizia nr.4/29.09.2014 - Completul pentru soluţionarea 

recursurilor în interesul legii, privind interpretarea şi aplicarea unitară a 

dispoziţiilor art. 203 alin. (5) şi art. 425 ind.1 alin. (1) din Codul de procedură 
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„Consiliul Superior al Magistraturii 

este garantul independenţei justiţiei” 

(art. 133 alin. 1 din Constituţie, 

republicată) 

penală, disponibilă pe site-ul www.scj.ro - căutare jurisprudenţă - Completele pentru 

soluţionarea recursurilor în interesul legii; 

  5.Decizia nr.3/19.01.2015 - Completul pentru soluţionarea 

recursurilor în interesul legii, privind interpretarea şi aplicarea unitară a 

dispoziţiilor art. 431 alin. (1) din Codul de procedură penală, disponibilă pe site-ul 

www.scj.ro - căutare jurisprudenţă - Completele pentru soluţionarea recursurilor în 

interesul legii; 
 

  IV.9.2.Jurisprudenţa Curţii Constituţionale: 

  1. Decizia Curţii Constituţionale nr.332/03.04.2007 referitoare la 

excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art.171 alin.4
1
 şi art.198 alin.3 din 

Codul de procedură penală, publicată în Monitorul Oficial nr.308 din 09.05.2007, 

disponibilă pe site-ul www.ccr.ro - cautare decizii; 

  2. Decizia Curţii Constituţionale nr.150/10.02.2009, referitoare la 

excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art.1 alin.(3) şi art.82 alin.(1) şi (2) 

din Legea nr.51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, publicată 

în Monitorul Oficial nr.152 din 11.03.2009, disponibilă pe site-ul www.ccr.ro - 

cautare decizii; 

  3.Decizia Curţii Constituţionale nr.198/09.04.2013, referitoare la 

excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art.320
1
 din Codul de procedură 

penală, publicată în Monitorul Oficial nr.239 din 25.04.2013, disponibilă pe site-ul 

www.ccr.ro - cautare decizii; 

  4.Decizia Curţii Constituţionale nr.599/21.10.2014, referitoare la 

excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art.38 alin.(1) lit.f) și art.341 

alin.(5)—(8) din Codul de procedură penală, publicată în Monitorul Oficial nr.886 

din 05.12.2014, disponibilă pe site-ul www.ccr.ro - cautare decizii; 

  5.Decizia Curţii Constituţionale nr. 641/11.11.2014, referitoare la 

excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art.344 alin.(4), art.345, art.346 

alin.(1) și art.347 din Codul de procedură penală, publicată în Monitorul Oficial 

nr.887 din 05.12.2014, disponibilă pe site-ul www.ccr.ro - cautare decizii; 

  6.Decizia Curţii Constituţionale nr.663/11.11.2014, referitoare la 

excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art.339—348 din Codul de procedură 

penală, publicată în Monitorul Oficial nr.52 din 22.01.2015, disponibilă pe site-ul 

www.ccr.ro - cautare decizii;  

file:///D:/Public/2007/00012409.htm
file:///C:/Users/dan.paghici/Documents/Documents%20and%20SettingsuserSintact%202.0cacheLegislatietemp00048341.htm
../My%20Documents/Documents%20and%20Settingsusersintact%203.0cacheLegislatietemp144314000012409.htm
../My%20Documents/Documents%20and%20Settingsusersintact%203.0cacheLegislatietemp144314000012409.htm
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  7. Decizia Curţii Constituţionale nr.702/2014, referitoare la excepția 

de neconstituționalitate a dispozițiilor art.341 alin.(5) din Codul de procedură penală, 

publicată în Monitorul Oficial nr.38 din 16.01.2015, disponibilă pe site-ul 

www.ccr.ro - cautare decizii;  

  8.Decizia Curţii Constituţionale nr.76/26.02.2015, referitoare la 

excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art.374 alin.(7) teza a doua din Codul 

de procedură penală, publicată în Monitorul Oficial nr.174 din 13.03.2015, 

disponibilă pe site-ul www.ccr.ro - cautare decizii;  

  9.Decizia Curţii Constituţionale nr.166/17.03.2015 referitoare la 

excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art.54, art.344 alin.(3) și (4), art.346 

alin.(3) și (7), art.347 și art.549
1
 din Codul de procedură penală, publicată în 

Monitorul Oficial nr.264 din 21.04.2015, disponibilă pe site-ul www.ccr.ro - cautare 

decizii; 

  10.Decizia Curţii Constituţionale nr.342/19.05.2015, referitoare la 

excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art.374 alin.(7) teza întâi din Codul 

de procedură penală, publicată în Monitorul Oficial nr.386 din 03.06.2015, 

disponibilă pe site-ul www.ccr.ro - cautare decizii; 

 

  IV.9.3.Jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului 

  1.Hotărârea C.E.D.O. în cauza Ilişescu şi Chiforec împotriva 

României, hotărârea din  1 decembrie 2005, publicată în Monitorul Oficial nr. 782 

din 15 septembrie 2006, disponibilă pe: 

http://www.csm1909.ro/csm/index.php?cmd=950301 (căutare pe site-ul 

www.csm1909.20- Jurisprudenţă > Drepturile omului > Hotărâri şi decizii CEDO); 

  2. Hotărârea C.E.D.O. în cauza Ion Tudor contra România, Hotărârea 

din 17 decembrie 2013, publicată în Monitorul Oficial nr. 208 din 24 martie 2014, 

disponibilă pe: http://www.csm1909.ro/csm/index.php?cmd=950301 (căutare pe 

site-ul www.csm1909.20- Jurisprudenţă > Drepturile omului > Hotărâri şi decizii 

CEDO); 

  3. Hotărârea C.E.D.O. în cauza Cutean contra România, hotărârea 

din 2 decembrie 2014, publicată în Monitorul Oficial nr. 261 din 20 aprilie 2015, 

disponibilă pe: http://www.csm1909.ro/csm/index.php?cmd=950301 (căutare pe 

site-ul www.csm1909.20- Jurisprudenţă > Drepturile omului > Hotărâri şi decizii 

CEDO); 
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  4.Hotărârea C.E.D.O. în cauza Beraru contra România, hotărârea din 

18 martie 2014, publicată în Monitorul Oficial nr.944 din data de 23 decembrie 

2014, disponibilă pe: http://www.csm1909.ro/csm/index.php?cmd=950301 (căutare 

pe site-ul www.csm1909.20- Jurisprudenţă > Drepturile omului > Hotărâri şi decizii 

CEDO); 

  5.Hotărârea C.E.D.O. în cauza Ieremeiov contra România (nr.1) şi 

(nr.2), hotărârile din 24 noiembrie 2009, publicate în Monitorul Oficial nr. 846 din 

14 decembrie 2012, disponibile pe: 

http://www.csm1909.ro/csm/index.php?cmd=950301 (căutare pe site-ul 

www.csm1909.20- Jurisprudenţă > Drepturile omului > Hotărâri şi decizii CEDO); 

   

 

 

Notă: 
*La studierea tematicii cuprinzând lucrările CIOBANU V.M., NICOLAE M., ş.a. - Noul Cod de 

procedură civilă comentat şi adnotat, vol.I -Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2013 şi 

VOLONCIU N., ş.a. - Noul Cod de procedură penală comentat, Ediţia a -2-a revizuită şi adăugită, 

Editura Hamangiu, Bucureşti, 2015, nu vor fi avute în vedere notele de subsol şi secţiunile referitoare 

la bibliografie; 

 

**La studierea tematicii cuprinzând lucrarea CIOBANU V.M., NICOLAE M., ş.a. - Noul Cod de 

procedură civilă comentat şi adnotat, vol.I -Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2013, nu vor fi 

avute în vedere secţiunile intitulate "Jurisprudenţă"; 

 

***La studierea tematicii cuprinzând legislaţia, ori de câte ori o dispoziţie legală sau regulamentară 

face trimitere la o altă dispoziţie legală sau regulamentară, se va avea în vedere şi dispoziţia la care se 

face trimitere, dacă legea sau regulamentul din care face parte aceasta sunt cuprinse în tematică şi 

bibliografie.  
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„Consiliul Superior al Magistraturii 
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(art. 133 alin. 1 din Constituţie, 

republicată) 

B I B L I O G R A F I E 

DIRECŢIA DE INSPECŢIE JUDICIARĂ PENTRU JUDECĂTORI 

 

I.STUDII 

 

1.CIOBANU V.M., NICOLAE M., ş.a. - Noul Cod de procedură civilă comentat 

şi adnotat, vol.I -Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2013 (pag. 147-173, 

pag.225-244, pag.442-451, pag.490-510, pag.512-526, pag.547-555, pag.568-579, 

pag.581-621, pag.624-694, pag.858-890, pag.919-986, pag.999-1013); 

 

2.VOLONCIU N., ş.a. - Noul Cod de procedură penală comentat, Ediţia a -2-a 

revizuită şi adăugită, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2015 (pag.165-190, pag.226-

268, pag.620-676, pag.689-730, pag.875-884, pag.918-1061). 

 

II.LEGISLAŢIE 

 

1.Legea nr.317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată în 

Monitorul Oficial, Partea I, nr.827/13.09.2005, cu modificările şi completările 

ulterioare (art.30 alin.1 şi 2, art.42, art.44-53, art.65-66, art.70-79); 

 

2.Legea nr.303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată în 

Monitorul Oficial, Partea I, nr.826/13.09.2005, cu modificările şi completările 

ulterioare (art.1-11, art.51 alin.2-6, art.58 alin.1-3, art.62-64, art.65
1
, art.66, art.75, 

art.76, art.79 alin.1-3, art.90-101); 

 

3.Legea nr.304/2004 privind organizarea judiciară, republicată în Monitorul 

Oficial, Partea I, nr.827/13.09.2005, cu modificările şi completările ulterioare 

(art.18-61); 

 

4.Legea nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în 

exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, 

prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare, 

Capitolul V - Reglementări privind magistraţii (art.101-110); 
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5.Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, 

publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr.663/23.10.2001, cu modificările şi 

completările ulterioare (art.5, art.12-14); 

 

6.Legea nr.182/2002 privind protecţia informaţiior clasificate, publicată în 

Monitorul Oficial, Partea I, nr.248/12.04.2002, cu modificările şi completările 

ulterioare (art.15 lit.a-f, art.18 alin.1 şi 2, art.28, art.31, art.33); 

 

7.Noul Cod de procedură civilă, aprobat prin Legea nr.134/2010, republicat (art.41-

54, art.80-90, art.148-152, art.174-179, art.180-186, art.192-193, art.199-204, 

art.205 alin.1, art.206-232, art.234-264, art.389-405, art.424-435, art.442-447); 

 

8.Noul Cod de procedură penală, aprobat prin Legea nr.135/2010, cu modificările şi 

completările ulterioare (art.64, art.65 alin.2 şi 3, art.66-68, art.88-103, art.257, 

art.259 alin.1-4 şi alin.6-13, art.260 alin.1, alin.2 teza I şi alin.2
1
-7, art.261 alin.1-3 şi 

alin.5, art.261
1
-264, art.265 alin.1-7şi alin.9-12, art.266-271, art.277-282, art.336-

339, art.342-370 alin.1-3 şi alin.5-6, art.371-407); 

 

9.Regulamentul de organizare şi funcţionare a Inspecţiei Judiciare, aprobat prin 

Ordinul inspectorului-şef nr.24/2012, publicat în Monitorul Oficial, Partea I,  nr. 

692/09.10.2012, modificat prin Ordinul inspectorului-şef nr.60/2014, publicat în 

Monitorul Oficial, Partea I,  nr. 724/02.10.2014, (art.1, art.3, art.13-15, art.16 

alin.1,2,3 şi 14, art.18-19, art.21, art.25, art.26 alin.1, art.29-30, art.39, art.41 alin.1-

2, art.44 alin.1-4, art.45-62, art.67-79, art.80-82, art.1-6 şi art.9-19 din Anexă); 

 

10.Regulamentul privind normele de efectuare a lucrărilor de inspecţie de către 

Inspecţia Judiciară, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al 

Magistraturii nr.1027/15.11.2012, publicat în Monitorul Oficial, Partea I,  nr. 

802/29.11.2012, (art.2-68); 

 

11.Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Superior al 

Magistraturii, aprobat prin Hotărârea nr.326/2005 a Consiliului Superior al 

Magistraturii, publicat în Monitorul Oficial, Partea I,  nr. 254/16.04.2015, cu 
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modificările şi completările ulterioare (art.21
1
,art.24-24

1
, art.27

1
-27

2
, art.28-36, 

art.36
1
- 36

2
); 

 

12.Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea administrativă a Înaltei 

Curţi de Casaţie şi Justiţie, republicat în Monitorul Oficial, Partea I,  
nr.1076/30.11.2005, cu modificările şi completările ulterioare (art.1-5, art.17-18, 

art.20-45
 
, art.92-96, art.100-106, art.109

1
 - 109

2
); 

 

13.Regulamentul de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti, aprobat prin 

Hotărârea nr.387/2005 a Consiliului Superior al Magistraturii, publicat în Monitorul 

Oficial, Partea I,  nr. 958/28.10.2005, cu modificările şi completările ulterioare 

(art.1-9, art.18, art.20-21, art.22 alin.1, art.25, art.93-103, art.103
1
-103

16
, art104-110, 

art.110
1
 -110

8
, art.111-116); 

 

14. Regulamentul privind transferul şi detaşarea judecătorilor şi procurorilor, 

delegarea judecătorilor, numirea judecătorilor şi procurorilor în alte funcţii de 

conducere, precum şi numirea judecătorilor în funcţia de procuror şi a 

procurorilor în funcţia de judecător, aprobat prin Hotărârea nr.193/2006 a 

Consiliului Superior al Magistraturii, publicat în Monitorul Oficial, Partea I,  nr. 

329/12.04.2006, cu modificările şi completările ulterioare (art.5-9); 

 

15. Regulament privind concediile de odihna ale judecatorilor si procurorilor 
aprobat prin Hotărârea nr.325/2005 a Consiliului Superior al Magistraturii, publicat 

în Monitorul Oficial, Partea I,  nr. 815/08.09.2005, cu modificările şi completările 

ulterioare (art.18-19); 

 

16.Codul deontologic al judecătorilor şi procurorilor, adoptat prin Hotărârea 

nr.328/24.08.2005 a Consiliului Superior al Magistraturii, publicată în Monitorul 

Oficial, Partea I,  nr. 815/08.09.2005, (art.3-23); 

 

III.JURISPRUDENŢĂ 

 

1.Jurisprudenţa în materie disciplinară şi în alte materii relevante pentru 

atribuţiile Inspecţiei Judiciare: 
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 1.1.Jurisprudenţa în materie disciplinară (hotărârile pronunţate de Secţia 

pentru judecători în materie disciplinară, în primă instanţă şi hotărârile pronunţate în 

recurs de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie începând cu anul 2013, la zi, publicate pe 

site-ul www.csm1909.ro - Hotărâri ale C.S.M. - Tip - Secţia pentru judecători în 

materie disciplinară); 

 

 1.2.Jurisprudenţa în materia apărării independenţei, imparţialităţii şi 

reputaţiei profesionale a judecătorilor şi a independenţei sistemului judiciar- 

hotărâri ale Plenului Consiliului Superior al Magistraturii pronunţate începând cu 

anul 2013, la zi - publicate pe site-ul www.csm1909.ro - Hotărâri ale C.S.M. - Tip - 

Plen, după cum urmează: 

 1.Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii 

nr.200/21.03.2013; 

 2.Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii 

nr.201/21.03.2013; 

 3.Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii 

nr.204/21.03.2013; 

 4.Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii 

nr.723/27.06.2013; 

 5.Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii 

nr.724/27.06.2013; 

 6.Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii 

nr.834/20.08.2013; 

 7.Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii 

nr.835/20.08.2013; 

 8.Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii 

nr.836/20.08.2013; 

 9.Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii 

nr.1173/22.10.2013; 

 10.Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii 

nr.9/16.01.2014; 

 11.Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii 

nr.170/6.02.2014; 
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 12.Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii 

nr.241/6.03.2014; 

 13.Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii 

nr.457/3.04.2014;  

 14.Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii 

nr.492/10.04.2014; 

 15.Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii 

nr.632/29.05.2014; 

 16.Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii 

nr.690/18.06.2014; 

 17.Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii 

nr.846/3.07.2014; 

 18.Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii 

nr.1388/11.12.2014; 

 19.Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii 

nr.34/15.01.2015; 

 20.Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii 

nr.150/19.02.2015; 

 21.Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 

151/19.02.2015; 

 22.Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 

212/03.03.2015; 

 23.Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 

457/12.05.2015; 

 24.Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 

518/26.05.2015; 

 25.Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii 

nr.520/26.05.2015; 

 26.Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 

605/10.06.2015; 

 27.Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 

727/30.06.2015; 

 28.Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 

824/24.08.2015. 
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 1.3.Jurisprudenţa în materia încălcării normelor Codului deontologic al 

judecătorilor şi procurorilor  - hotărârile pronunţate de Secţia pentru judecători a 

Consiliului Superior al Magistraturii începând cu anul 2013, la zi -  publicate pe site-

ul www.csm1909.ro - Hotărâri ale C.S.M. - Tip - Secţia pentru judecători - după 

cum urmează: 

 1.Hotărârea Secţiei pentru judecători nr.716/3.07.2014; 

 2.Hotărârea Secţiei pentru judecători nr.1279/20.11.2014; 

 3.Hotărârea Secţiei pentru judecători nr.1426/17.12.2014; 

 4.Hotărârea Secţiei pentru judecători nr.1427/17.12.2014. 

 

 1.4.Hotărâri relevante în alte materii, pronunţate de Plenul Consiliului 

Superior al Magistraturii - publicate pe site-ul www.csm1909.ro - Hotărâri ale 

C.S.M. - Tip - Plen, după cum urmează: 

 1.Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 

261/13.03.2008, referitoare la posibilitatea judecătorilor/procurorilor de a participa 

ca experţi în programele cu finanţare externă; 

 2.Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 

821/04.09.2008, referitoare la incompatibilitatea între funcţia de magistrat şi 

funcţiile de conducere din cadrul învăţământului superior; 

 3.Soluţia Plenului Consiliului Superior al Magistraturii din şedinţa din data 

de 26.06.2008, referitoare la incompatibilitatea dintre funcţia de judecător şi calitatea 

de investitor la bursă, pct.33 de pe ordinea de zi, publicată pe site-ul 

www.csm.1909.ro - Secţiunea Ordine de zi - Şedinţe ale Plenului; 

 4.Soluţia Plenului Consiliului Superior al Magistraturii din şedinţa din data 

de 29.01.2009, cu privire la incompatibilitatea funcţiei de judecător cu orice altă 

funcţie publică sau privată, indiferent dacă se exercită în România sau în afara 

teritoriului României, pct.20 de pe ordinea de zi, publicată pe site-ul 

www.csm.1909.ro - Secţiunea Ordine de zi - Şedinţe ale Plenului; 

 5.Soluţia Plenului Consiliului Superior al Magistraturii din şedinţa din data 

de 31.05.2010, cu privire la interdicţia instituită judecătorilor şi procurorilor de a 

avea calitatea de acţionari în cadrul societăţilor comerciale, pct.16 de pe ordinea de 

zi, publicată pe site-ul www.csm.1909.ro - Secţiunea Ordine de zi - Şedinţe ale 

Plenului; 
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 6.Soluţia Plenului Consiliului Superior al Magistraturii din şedinţa din data 

de 31.05.2010, cu privire la posibilitatea judecătorului/procurorului, în calitate de 

mirean, de a fi ales membru în adunarea eparhială în cadrul unei eparhii, pct.21 de pe 

ordinea de zi, publicată pe site-ul www.csm.1909.ro - Secţiunea Ordine de zi - 

Şedinţe ale Plenului; 

 7.Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 

363/10.05.2010, cu privire la interpretarea interdicţiei instituite prin art.8 alin.1 lit.c 

din Legea nr.303/2004 republicată şi modificată, privind statutul judecătorilor şi 

procurorilor; 

 8.Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 

316/29.04.2010, referitoare la compatibilitatea funcţiei de judecător/procuror cu 

funcţia de lector în cadrul Institutului Diplomatic Român; 

 9.Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 

886/20.08.2013, referitoare la posibilitatea judecătorilor şi procurorilor de a face 

parte din asociaţii fără scop patrimonial; 

 10.Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 

1219/06.11.2014, referitoare la problematica urmărilor soluţiei judecătorului de 

cameră preliminară, de restituire a cauzei la parchet, asupra suspendării din funcţie a 

judecătorului sau procurorului trimis în judecată; 

 11.Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 

1245/20.11.2014, cu privire procedura de constatare şi sancţionare a 

incompatibilităţilor magistraţilor prevăzute de Legea nr. 176/2010 şi, respectiv, de 

Legea nr. 303/2004 şi Legea nr. 317/2004; 

 12.Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 

1293/27.11.2014, cu privire la interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 52 alin. (2) 

din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu 

modificările ulterioare; 

 13.Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 

254/19.03.2015, referitoare la problemele ridicate de modificarea aspectelor sau 

măsurilor procesuale penale cu incidenţă asupra suspendării din funcţie a 

judecătorilor şi procurorilor; 

 14.Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 

440/29.04.2015, referitoare la interpretarea dispoziţiilor art. 5 alin. 1 din Legea nr 



    
 Inspecţia Judiciară 

 

      
Număr de înregistrare în registrul de evidenţă a prelucrărilor de date cu caracter personal - 23261 

Adresa: Bucureşti, Bd. Regina Elisabeta nr. 40, Sector 5 

Fax:021.322.62.96  

 Web: www.inspectiajudiciara.ro 

27 
 

„Consiliul Superior al Magistraturii 

este garantul independenţei justiţiei” 

(art. 133 alin. 1 din Constituţie, 

republicată) 

303/2004 privind statutul judecătorilor şl procurorilor republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 15.Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 

696/20.06.2015, cu privire la compatibilitatea între funcţia de magistrat şi cea de 

manager de proiect derulat în cadrul unei universităţi; 

 16.Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 

697/20.06.2015, cu privire la incompatibilitatea funcţiei de judecător cu funcţia de 

membru în comitetul de conducere al unei Biserici Creştine Baptiste; 

 17.Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 

698/20.06.2015, cu privire la incompatibilitatea judecătorului sau procurorului, în 

calitate de mirean,  de a fi membru în adunarea eparhială a unei eparhii; 

 18.Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 

788/08.07.2015, referitoare la existenţa unui caz de incompatibilitate între calitatea 

de executor testamentar remunerat şi funcţia de magistrat  ; 

 19.Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 

845/24.08.2015, cu privire la posibilitatea magistraţilor din statele Uniunii Europene, 

de a fi acţionari sau asociaţi la o societate comercială, respectiv de a dobândi prin 

moştenire acest drept. 

 

2.Jurisprudenţa în materia dreptului procesual civil 

 

 2.1.Jurisprudenţa Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie 

  1.Decizia nr.XXII(22)/12.06.2006 - Secţiile Unite, cu privire la 

aplicarea dispozitiilor art. 46 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 privind societatile 

comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, în cazul cererilor 

de autorizare a constituirii si de înmatriculare a societatilor comerciale de 

consultanta, asistenta si reprezentare juridică, disponibilă pe site-ul www.scj.ro - 

căutare jurisprudenţă - Secţiile Unite; 

  2.Decizia nr.XIII/5.02.2007 - Secţiile Unite, cu privire la consecinţele 

lipsei din minuta întocmită cu ocazia deliberării a menţiunii „pronunţată în şedinţă 

publică”, disponibilă pe site-ul www.scj.ro - căutare jurisprudenţă - Secţiile Unite; 

  3.Decizia nr.LXIX(69)/15.10.2007 - Secţiile Unite, cu privire la 

compunerea completului de judecată care soluţionează declaraţia de abţinere sau 
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cererea de recuzare, în raport cu faza procesuală în care acestea au fost formulate, 

disponibilă pe site-ul www.scj.ro - căutare jurisprudenţă - Secţiile Unite; 

  4.Decizia nr.19/18.11.2013 - Completul pentru soluţionarea 

recursurilor în interesul legii cu privire la timbrarea cererilor prin care cheltuielile 

de judecată sunt solicitate pe cale separată, disponibilă pe site-ul www.scj.ro - 

căutare jurisprudenţă - Completul pentru soluţionarea recursurilor în interesul legii; 

 

 2.2.Jurisprudenţa Curţii Constituţionale 

  1.Decizia Curţii Constituţionale nr.128/16.04.2002, referitoare la 

excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art.118 din Codul de procedură 

civilă, publicată în Monitorul Oficial nr.370 din 31.05.2002, disponibilă pe site-ul 

www.ccr.ro - cautare decizii; 

  2.Decizia Curţii Constiuţionale nr.31/29.01.2004 referitoare la 

excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art.68 alin.4 din Codul de procedură 

civilă, cu modificările şi completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial 

nr.199 din 05.03.2004, disponibilă pe site-ul www.ccr.ro - cautare decizii; 

  3.Decizia Curţii Constituţionale nr.400/5.10.2004, referitoare la 

excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art.170 alin.1 şi 3 din Codul de 

procedură civilă, publicată în Monitorul Oficial nr.1012 din 03.11.2004, disponibilă 

pe site-ul www.ccr.ro - cautare decizii; 

  4.Decizia Curţii Constiuţionale nr.150/23.02.2006, referitoare la 

excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art.30 alin.1 din Codul de procedură 

civilă, publicată în Monitorul Oficial nr.267 din 24.03.2006, disponibilă pe site-ul 

www.ccr.ro - cautare decizii; 

  5. Decizia Curţii Constituţionale nr.178/2.03.2006, referitoare la 

excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art.153 alin.3 din Codul de procedură 

civilă, publicată în Monitorul Oficial nr.265 din 23.03.2006, disponibilă pe site-ul 

www.ccr.ro - cautare decizii; 

  6.Decizia Curţii Constituţionale nr.478/8.06.2006, referitoare la 

excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art.258 alin.3 din Codul de procedură 

civilă, publicată în Monitorul Oficial nr.630 din 21.07.2006, disponibilă pe site-ul 

www.ccr.ro - cautare decizii; 

  7.Decizia Curţii Constituţionale nr. 908/5.12.2006, referitoare la 

excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art.1200 pct.4 şi art.1201 din Codul 

file:///C:/Public/2004/00008789.htm
file:///C:/Public/2004/00008789.htm
00008789.htm
00008789.htm
00008789.htm
00008789.htm
00008789.htm
00008789.htm
00008378.htm
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civil, publicată în Monitorul Oficial nr.55 din 24.01.2007, disponibilă pe site-ul 

www.ccr.ro - cautare decizii; 

  8.Decizia Curţii Constituţionale nr.688/11.09.2007, referitoare la 

excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art.114
1
 alin.2 şi 3, art.156 alin.1 şi 

art.171 din Codul de procedură civilă, publicată în Monitorul Oficial nr.702 din 

18.10.2007, disponibilă pe site-ul www.ccr.ro - cautare decizii; 

  9.Decizia Curţii Constituţionale nr.266/07.05.2014, referitoare la 

excepția de neconstituționalitate a prevederilor art.200 din Codul de procedură 

civilă, precum și celor ale art.2 alin.(1) și (1
2
) și art.60

1
 din Legea nr.192/2006 

privind medierea și organizarea profesiei de mediator, publicată în Monitorul Oficial 

nr.464 din 25.06.2014,disponibilă pe site-ul www.ccr.ro - cautare decizii; 

 

 2.3.Jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului 

  1.Hotărârea C.E.D.O. în cauza Şandor împotriva României, nr. 

5/24.03.2005, publicată in Monitorul Oficial, Partea I nr. 1048 din 25/11/2005, 

disponibilă pe: http://www.csm1909.ro/csm/index.php?cmd=950301 (căutare pe 

site-ul www.csm1909.20- Jurisprudenţă > Drepturile omului > Hotărâri şi decizii 

CEDO - ); 

  2.Hotărârea C.E.D.O. în cauza Nichifor împotriva României (nr.1), 

hotărârea din 13 iulie 2006, nepublicată, disponibilă pe : 

http://www.csm1909.ro/csm/index.php?cmd=950301 (căutare pe site-ul 

www.csm1909.20- Jurisprudenţă > Drepturile omului > Hotărâri şi decizii CEDO -); 

  3.Hotărârea C.E.D.O. în cauza Virgil Ionescu împotriva României, 

hotărârea din 28 iunie 2005, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 396 din 

08/05/2006, disponibilă pe: http://www.csm1909.ro/csm/index.php?cmd=950301 

(căutare pe site-ul www.csm1909.20- Jurisprudenţă > Drepturile omului > Hotărâri 

şi decizii CEDO -); 

  4.Hotărârea C.E.D.O. în cauza Albina împotriva României, Hotărârea 

din 28 aprilie 2005, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 1049 din 25/11/2005, 

disponibilă pe: http://www.csm1909.ro/csm/index.php?cmd=950301 (căutare pe 

site-ul www.csm1909.20- Jurisprudenţă > Drepturile omului > Hotărâri şi decizii 

CEDO -); 

  5.Hotărârea C.E.D.O. în cauza Lungoci împotriva României, 

Hotărârea din 26 ianuarie 2006, publicată in Monitorul Oficial, Partea I nr. 588 din 

00008378.htm
00098651.htm
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07/07/2006, disponibilă pe: http://www.csm1909.ro/csm/index.php?cmd=950301 

(căutare pe site-ul www.csm1909.20- Jurisprudenţă > Drepturile omului > Hotărâri 

şi decizii CEDO); 

  

3.Juriprudenţa în materia dreptului procesual penal 

 

 3.1.Jurisprudenţa Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie 

  1.Decizia nr.II/15.01.2007 - Secţiile Unite, cu privire la 

compatibilitatea de a participa la judecarea cererii de revizuire sau a contestaţiei în 

anulare a judecătorului care a soluţionat anterior fondul cauzei, disponibilă pe site-ul 

www.scj.ro - căutare jurisprudenţă - Secţiile Unite; 

  2.Decizia nr.1/15.03.2010 - Secţiile Unite, cu privire la procedura 

judecării cererii de prelungire a dreptului de circulatie de către instanţa de judecată, 

disponibilă pe site-ul www.scj.ro - căutare jurisprudenţă - Secţiile Unite; 

  3.Decizia nr.17/12.12.2012 - Completul pentru soluţionarea 

recursurilor în interesul legii, referitoare la existenţa sau inexistenţa 

incompatibilităţii judecătorului care a soluţionat cauza conform art. 320 indice 1 din 

Codul de procedură penală cu privire la unii dintre inculpaţi de a judeca acţiunea 

penală şi civilă cu privire la ceilalţi inculpaţi, în ipoteza în care trimiterea în judecată 

a tuturor inculpaţilor s-a făcut prin acelaşi rechizitoriu, disponibilă pe site-ul 

www.scj.ro - căutare jurisprudenţă - Completele pentru soluţionarea recursurilor în 

interesul legii; 

  4.Decizia nr.4/29.09.2014 - Completul pentru soluţionarea 

recursurilor în interesul legii, privind interpretarea şi aplicarea unitară a 

dispoziţiilor art. 203 alin. (5) şi art. 425 ind.1 alin. (1) din Codul de procedură 

penală, disponibilă pe site-ul www.scj.ro - căutare jurisprudenţă - Completele pentru 

soluţionarea recursurilor în interesul legii; 

  5.Decizia nr.3/19.01.2015 - Completul pentru soluţionarea 

recursurilor în interesul legii, privind interpretarea şi aplicarea unitară a 

dispoziţiilor art. 431 alin. (1) din Codul de procedură penală, disponibilă pe site-ul 

www.scj.ro - căutare jurisprudenţă - Completele pentru soluţionarea recursurilor în 

interesul legii; 
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 3.2.Jurisprudenţa Curţii Constituţionale 

  1. Decizia Curţii Constituţionale nr.332/03.04.2007 referitoare la 

excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art.171 alin.4
1
 şi art.198 alin.3 din 

Codul de procedură penală, publicată în Monitorul Oficial nr.308 din 09.05.2007, 

disponibilă pe site-ul www.ccr.ro - cautare decizii; 

  2. Decizia Curţii Constituţionale nr.150/10.02.2009, referitoare la 

excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art.1 alin.(3) şi art.82 alin.(1) şi (2) 

din Legea nr.51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, publicată 

în Monitorul Oficial nr.152 din 11.03.2009, disponibilă pe site-ul www.ccr.ro - 

cautare decizii; 

  3.Decizia Curţii Constituţionale nr.198/09.04.2013, referitoare la 

excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art.320
1
 din Codul de procedură 

penală, publicată în Monitorul Oficial nr.239 din 25.04.2013, disponibilă pe site-ul 

www.ccr.ro - cautare decizii; 

  4.Decizia Curţii Constituţionale nr.599/21.10.2014, referitoare la 

excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art.38 alin.(1) lit.f) și art.341 

alin.(5)—(8) din Codul de procedură penală, publicată în Monitorul Oficial nr.886 

din 05.12.2014, disponibilă pe site-ul www.ccr.ro - cautare decizii; 

  5.Decizia Curţii Constituţionale nr. 641/11.11.2014, referitoare la 

excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art.344 alin.(4), art.345, art.346 

alin.(1) și art.347 din Codul de procedură penală, publicată în Monitorul Oficial 

nr.887 din 05.12.2014, disponibilă pe site-ul www.ccr.ro - cautare decizii; 

  6.Decizia Curţii Constituţionale nr.663/11.11.2014, referitoare la 

excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art.339—348 din Codul de procedură 

penală, publicată în Monitorul Oficial nr.52 din 22.01.2015, disponibilă pe site-ul 

www.ccr.ro - cautare decizii;  

  7. Decizia Curţii Constituţionale nr.702/2014, referitoare la excepția 

de neconstituționalitate a dispozițiilor art.341 alin.(5) din Codul de procedură penală, 

publicată în Monitorul Oficial nr.38 din 16.01.2015, disponibilă pe site-ul 

www.ccr.ro - cautare decizii;  

  8. Decizia Curţii Constituţionale nr.76/26.02.2015, referitoare la 

excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art.374 alin.(7) teza a doua din Codul 

de procedură penală, publicată în Monitorul Oficial nr.174 din 13.03.2015, 

disponibilă pe site-ul www.ccr.ro - cautare decizii;  

file:///D:/Public/2007/00012409.htm
file:///C:/Users/dan.paghici/Documents/Documents%20and%20SettingsuserSintact%202.0cacheLegislatietemp00048341.htm
../My%20Documents/Documents%20and%20Settingsusersintact%203.0cacheLegislatietemp144314000012409.htm
../My%20Documents/Documents%20and%20Settingsusersintact%203.0cacheLegislatietemp144314000012409.htm
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  9.Decizia Curţii Constituţionale nr.166/17.03.2015 referitoare la 

excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art.54, art.344 alin.(3) și (4), art.346 

alin.(3) și (7), art.347 și art.549
1
 din Codul de procedură penală, publicată în 

Monitorul Oficial nr.264 din 21.04.2015, disponibilă pe site-ul www.ccr.ro - cautare 

decizii; 

  10.Decizia Curţii Constituţionale nr.342/19.05.2015, referitoare la 

excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art.374 alin.(7) teza întâi din Codul 

de procedură penală, publicată în Monitorul Oficial nr.386 din 03.06.2015, 

disponibilă pe site-ul www.ccr.ro - cautare decizii; 

 

 3.3.Jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului 

  1.Hotărârea C.E.D.O. în cauza Ilişescu şi Chiforec împotriva 

României, hotărârea din  1 decembrie 2005, publicată în Monitorul Oficial nr. 782 

din 15 septembrie 2006, disponibilă pe: 

http://www.csm1909.ro/csm/index.php?cmd=950301 (căutare pe site-ul 

www.csm1909.20- Jurisprudenţă > Drepturile omului > Hotărâri şi decizii CEDO); 

  2. Hotărârea C.E.D.O. în cauza Ion Tudor contra România, Hotărârea 

din 17 decembrie 2013, publicată în Monitorul Oficial nr. 208 din 24 martie 2014, 

disponibilă pe: http://www.csm1909.ro/csm/index.php?cmd=950301 (căutare pe 

site-ul www.csm1909.20- Jurisprudenţă > Drepturile omului > Hotărâri şi decizii 

CEDO); 

  3. Hotărârea C.E.D.O. în cauza Cutean contra România, hotărârea 

din 2 decembrie 2014, publicată în Monitorul Oficial nr. 261 din 20 aprilie 2015, 

disponibilă pe: http://www.csm1909.ro/csm/index.php?cmd=950301 (căutare pe 

site-ul www.csm1909.20- Jurisprudenţă > Drepturile omului > Hotărâri şi decizii 

CEDO); 

  4.Hotărârea C.E.D.O. în cauza Beraru contra România, hotărârea din 

18 martie 2014, publicată în Monitorul Oficial nr.944 din data de 23 decembrie 

2014, disponibilă pe: http://www.csm1909.ro/csm/index.php?cmd=950301 (căutare 

pe site-ul www.csm1909.20- Jurisprudenţă > Drepturile omului > Hotărâri şi decizii 

CEDO); 

  5.Hotărârea C.E.D.O. în cauza Ieremeiov contra România (nr.1) şi 

(nr.2), hotărârile din 24 noiembrie 2009, publicate în Monitorul Oficial nr. 846 din 

14 decembrie 2012, disponibile pe: 
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„Consiliul Superior al Magistraturii 

este garantul independenţei justiţiei” 

(art. 133 alin. 1 din Constituţie, 

republicată) 

http://www.csm1909.ro/csm/index.php?cmd=950301 (căutare pe site-ul 

www.csm1909.20- Jurisprudenţă > Drepturile omului > Hotărâri şi decizii CEDO); 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

Notă: 
*La studierea bibliografiei cuprinzând lucrările CIOBANU V.M., NICOLAE M., ş.a. - Noul Cod de 

procedură civilă comentat şi adnotat, vol.I -Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2013 şi 

VOLONCIU N., ş.a. - Noul Cod de procedură penală comentat, Ediţia a -2-a revizuită şi adăugită, 

Editura Hamangiu, Bucureşti, 2015, nu vor fi avute în vedere notele de subsol şi secţiunile referitoare 

la bibliografie; 

 

**La studierea bibliografiei cuprinzând lucrarea CIOBANU V.M., NICOLAE M., ş.a. - Noul Cod de 

procedură civilă comentat şi adnotat, vol.I -Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2013, nu vor fi 

avute în vedere secţiunile intitulate "Jurisprudenţă"; 

 

***La studierea bibliografiei cuprinzând legislaţia, ori de câte ori o dispoziţie legală sau 

regulamentară face trimitere la o altă dispoziţie legală sau regulamentară, se va avea în vedere şi 

dispoziţia la care s-a făcut trimitere, dacă legea sau regulamentul din care face parte aceasta sunt 

cuprinse în tematică şi bibliografie.   

 

 

 

 


