
Cuprins 

Abrevieri ............................................................................... XIX 
 
Consideraţii introductive. Justificarea temei în condiţiile 

actuale ..................................................................................... 1 
 
Titlul I. Misiunea judecătorului şi rolul său în cadrul  

statului de drept ..................................................................... 5 
 
Capitolul I. Independenţa justiţiei ........................................... 7 

Secţiunea 1. Independenţa justiţiei ca funcţie în stat ................... 7 
§1. Scurtă prezentare a teoriei separaţiei puterilor statului  
şi actualităţii ei din perspectiva societăţii contemporane ... 7 

§2. Interferenţa puterilor şi excesul de putere al 
judecătorului ................................................................ 13 

§3. Separarea funcţiilor statului garanţie a  
independenţei justiţiei .................................................. 17 
3.1. Interferenţa puterii legislative cu puterea 
judecătorească ............................................................. 19 
3.2. Interferenţa puterii executive cu puterea 
judecătorească ............................................................. 48 
3.3. Excesul de putere al judecătorului ....................... 56 

Secţiunea a 2-a. Independenţa justiţiei ca serviciu public ..... 62 
§1. Garanţiile ce decurg din prevederile Art. 6 CEDO  

în materia independenţei justiţiei ................................. 63 
1.1. Procesul echitabil în materie civilă ...................... 63 
1.2. Garanţiile privitoare la instanţă în lumina  
art. 6 CEDO ................................................................ 70 
1.3. România şi Statistica Curţii ................................. 78 
1.4. Obligaţiile judecătorului pentru garantarea 
dreptului la un proces echitabil ................................... 79 

§2. Independenţa justiţiei în contextul principiilor  
generale ale organizării justiţiei ................................... 82 
2.1. Justiţia, monopol de stat ...................................... 84 



Judecătorul în procesul civil, între rol activ şi arbitrar VIII

2.2. Stabilirea jurisdicţiilor numai prin lege ............... 86 
2.3. Accesul liber la justiţie ........................................ 88 
2.4. Interzicerea instanţelor extraordinare .................. 98 
2.5. Constituirea ierarhică a instanţelor judecătoreşti. 
Dublul grad de jurisdicţie ......................................... 100 
2.6. Jurisdicţii de drept comun şi jurisdicţii speciale ... 108 
2.7. Unitatea de jurisdicţie ........................................ 119 
2.8. Caracterul permanent şi sedentar al instanţelor 
judecătoreşti .............................................................. 121 
2.9. Egalitatea în fata justiţiei ................................... 122 
2.10. Gratuitatea justiţiei .......................................... 131 

§3. Creşterea rolului judecătorului în societatea 
contemporană............................................................. 139 

Capitolul II. Independenţa judecătorului – condiţie  
a imparţialităţii .................................................................. 147 
Secţiunea 1. Independenţa funcţională a judecătorului  
şi obstrucţionarea justiţiei ................................................. 147 

§1. Independenţa funcţională a judecătorului ............... 147 
§2. Obstrucţionarea justiţiei .......................................... 158 

2.1. Independenţa judecătorului faţă de instanţele 
superioare .................................................................. 166 
2.2. Independenţa judecătorului faţă de conducătorii 
instanţei .................................................................... 167 
2.3. Independenţa judecătorului faţă de colegii săi 
judecători ................................................................... 174 
2.4. Independenţa judecătorului faţă de C.S.M. ....... 175 
2.5. Independenţa judecătorului faţă de Ministerul 
Justiţiei ...................................................................... 184 
2.6. Independenţa judecătorului faţă de reprezentanţii 
Ministerului Public ................................................... 186 
2.7. Independenţa judecătorului faţă de Avocatul 
Poporului .................................................................. 188 
2.8. Independenţa judecătorului în raport cu părţile  
şi avocaţii .................................................................. 188 

Secţiunea a 2-a. Independenţa personală şi statutul 
judecătorului ..................................................................... 196 

§1. Recrutare. Durata numirii. Inamovibilitate. 
Colegialitatea ............................................................. 197 



Cuprins IX

1.1. Recrutarea judecătorilor .................................... 197 
1.2. Durata numirii judecătorilor .............................. 209 
1.3. Inamovibilitatea judecătorilor ............................ 211 
1.4. Colegialitatea judecătorilor ................................ 218 

§2. Incompatibilităţi. Interdicţii. Incapacităţi.  
Salarizarea .................................................................. 221 
2.1. Incompatibilităţi, interdicţii şi incapacităţi 
prevăzute de lege pentru judecători .......................... 221 
2.2. Salarizarea judecătorilor .................................... 245 

§3. Importanţa formării şi perfecţionării profesionale .. 254 
3.1. Pregătirea profesională ...................................... 254 
3.2. Promovarea profesională ................................... 258 

§4. Răspunderea judecătorului, garanţie a  
independenţei justiţiei ................................................ 265 
4.1. Activitatea judecătorului.................................... 265 
4.2. Controlul profesional al activităţii judecătorului ..... 266 
4.3. Este nevoie de răspundere? ................................ 269 
4.4. Răspunderea judecătorului în sistemul  
legislativ actual ......................................................... 273 

§5. Codul deontologic al magistraţilor .......................... 309 
§6. Consideraţii de drept comparat privind statutul 

judecătorului .............................................................. 315 
6.1. Franţa ................................................................. 317 
6.2. Germania ........................................................... 321 
6.3. Italia ................................................................... 324 
6.4. Spania ................................................................ 330 
6.5. Danemarca ......................................................... 334 
6.6. Marea Britanie ................................................... 335 
6.7. Statele Unite ale Americii.................................. 340 

Secţiunea a 3-a. Concluzii privind garanţiile imparţialităţii 
judecătorului român contemporan în urma recentei  
reforme a sistemului judiciar român ................................. 345 

 
Titlul II. Rolul judecătorului în procesul civil ..................... 353 

 
Capitolul I. Privire generală asupra măsurii intervenţiei 

judecătorului în procesul civil ........................................... 355 
Secţiunea 1. Măsura intervenţiei judecătorului în procesul 

civil. Cele două perspective .............................................. 355 



Judecătorul în procesul civil, între rol activ şi arbitrar X

§1. Misiunea socială a judecătorului în realizarea  
justiţiei ....................................................................... 355 

§2. Concept: Acuzatorial. Inchizitorial. Argumente.  
Critici ......................................................................... 356 
2.1. Procedura acuzatorială ....................................... 356 
2.2. Procedura inchizitorială ..................................... 359 
2.3. Elemente comparate. Principalele trăsături  
ce le diferenţiază ....................................................... 361 
2.4. Sistemul acuzatorial sau cel inchizitorial nu se 
regăsesc în formă pură. Caracterul mixt al soluţiilor 
procedurale ............................................................... 369 

Secţiunea a 2-a. Istoric şi evoluţie, inclusiv din perspectivă 
comparată ......................................................................... 371 

Secţiunea a 3-a. Tendinţe actuale între cele două extreme: 
judecătorul protector al libertăţii versus judecătorul  
garant al ordinii publice .................................................... 376 

Capitolul II. Istoricul rolului judecătorului în procesul  
civil românesc ..................................................................... 383 
Secţiunea 1. Rolul judecătorului în dreptul roman .............. 383 

§1. Procedura legis acţiunilor ........................................ 384 
§2. Procedura formulară ................................................ 385 
§3. Procedura extraordinară .......................................... 387 

Secţiunea a 2-a. Rolul judecătorului în vechiul  
drept românesc ................................................................. 388 

Secţiunea a 3-a. Rolul judecătorului în cadrul legiuirilor 
secolelor XVIII-XIX ........................................................ 389 

§1. Codul Calimach....................................................... 390 
§2. Legiuirea Caragea ................................................... 390 
§3. Manualul juridic al lui Andronache Donici ............. 391 

Secţiunea a 4-a. Rolul judecătorului din perspectiva  
Codului de procedură civilă de la 1865 şi a altor legi  
de organizare judecătorească ale vremii ........................... 392 

Secţiunea a 5-a. Rolul judecătorului din perspectiva  
Codului de procedură civilă de la 1900 şi a altor legi  
de organizare judecătorească ale vremii ........................... 398 

Secţiunea a 6-a. Rolul judecătorului din perspectiva legilor  
de accelerare a judecăţilor şi celorlalte dispoziţii  
în vigoare înainte de 1948 ................................................ 403 



Cuprins XI

Secţiunea a 7-a. Rolul judecătorului în baza Codului  
de procedură civilă după 1948 .......................................... 410 

Secţiunea a 8-a. Rolul judecătorului în baza Codului  
de procedură civilă după 1990 .......................................... 417 

Capitolul III. Rolul activ al judecătorului în sistemul 
procesual civil român actual ............................................. 425 
Secţiunea 1. Părţile – motor al procesului civil. Rolul 

regulator al judecătorului în prevenirea abuzului  
de drept procedural al părţilor .......................................... 426 

§1. Drepturile comune ale părţilor ................................ 430 
§2. Obligaţiile comune ale părţilor ................................ 433 

Secţiunea a 2-a. Rolul activ al judecătorului în conducerea 
procesului, fixarea termenelor, ordonarea măsurilor 
procesuale. Contradictorialitatea ca cerinţă pentru părţi  
şi pentru judecător ............................................................ 449 

§1. Respectarea dispoziţiilor legale ............................... 450 
§2. Controlul termenelor de judecată. Celeritatea  

din perspectiva judecăţii în termen rezonabil,  
optim şi previzibil ...................................................... 452 
2.1. Cum se apreciază caracterul „rezonabil” ........... 457 
2.2. Exemple de durată excesivă .............................. 458 
2.3. Responsabilitatea statului .................................. 458 
2.4. Reacţiile statelor europene la condamnările  
Curţii ......................................................................... 460 
2.5. De la termen rezonabil spre termen optim 
şi previzibil ............................................................... 463 
2.6. Noi măsuri la nivel european ............................. 466 

§3. Măsurile dispuse de judecător pentru desfăşurarea 
optimă a judecăţii ....................................................... 471 

§4. Contradictorialitatea. Respectarea ei de către părţi  
şi de către judecător. Forţa celorlalte principii ale 
procesului civil ............................................................ 472 

Secţiunea a 3-a. Rolul activ al judecătorului şi egalitatea 
armelor. Intervenţia activă a judecătorului pentru 
soluţionarea amiabilă cauzei ............................................. 485 

§1. Sublinierea rolului activ în asigurarea egalităţii  
armelor în cadrul procesului echitabil ....................... 485 



Judecătorul în procesul civil, între rol activ şi arbitrar XII

§2. Creşterea rolului activ al judecătorului pentru 
încurajarea unei soluţii amiabile ................................ 496 
2.1. Concilierea judiciară .......................................... 500 
2.2. Mijloacele alternative de soluţionarea disputelor. 
Implementarea medierii. Tendinţe europene ............ 503 

Secţiunea a 4-a. Rolul activ al judecătorului în stabilirea 
situaţiei de fapt şi aplicarea dreptului ............................... 511 

Secţiunea a 5-a. Rolul activ al judecătorului şi aflarea 
adevărului. Probatoriul sarcina părţilor sub controlul 
judecătorului ..................................................................... 525 

§1. Rolul judecătorului şi adevărul judiciar .................. 526 
§2. Rolul judecătorului şi al părţilor din perspectiva 

probatoriului .............................................................. 530 
Secţiunea a 6-a. Rolul activ al judecătorului şi limitele  

sale în raport cu cadrul procesual fixat de părţi ................ 546 
§1. Dreptul părţii interesate de a declanşa sau  

nu acţiunea civilă ....................................................... 549 
§2. Dreptul părţii de a determina limitele cererii  

sau ale apărării ........................................................... 556 
§3. Dreptul de a renunţa la judecată sau la dreptul 

subiectiv dedus judecăţii, dreptul la achiesare,  
dreptul de a stinge procesul prin tranzacţie ............... 559 

§4. Dreptul de a exercita sau nu căile de atac şi  
a stărui în judecata acestora ....................................... 570 

§5. Dreptul de a apela sau nu la procedura executării  
silite a hotărârii favorabile ......................................... 571 

Capitolul IV. Judecătorul între rol activ şi arbitrar  
în cursul procesului civil .................................................... 572 
Secţiunea 1. Limitele puterii discreţionare a judecătorului. 

Riscul intervenţiei abuzive a judecătorului  
şi posibile cauze ................................................................ 572 

§1. Precizări terminologice: excesul de putere, puterea 
discreţionară şi abuzul de drept al judecătorului ....... 572 

§2. Puterea discreţionară a judecătorului ...................... 573 
§3. Arbitrariul şi abuzul de drept al judecătorului ........ 579 
§4. Concluzii ................................................................. 582 

Secţiunea a 2-a. Instituirea obligaţiei legale pentru  
judecător de a exercita un rol activ ................................... 584 



Cuprins XIII

§1. Etapa scrisă ............................................................. 584 
1.1. Primirea şi verificarea cererii ............................ 584 
1.2. Întâmpinarea ...................................................... 588 
1.3. Numirea curatorului judiciar ............................. 593 
1.4. Citarea şi comunicarea actelor de procedură –
contradictorialitate şi drept la apărare....................... 595 
1.5. Împăcarea părţilor .............................................. 598 
1.6. Introducerea terţilor în procesul civil – limitele 
cadrului procesual ..................................................... 599 

§2. Etapa dezbaterilor ................................................... 603 
2.1. Prima zi de înfăţişare şi limitele învestirii ......... 603 
2.2. Excepţiile procesuale ......................................... 605 
2.3. Aplicarea sancţiunilor procedurale: nulitatea  
şi repunerea în termen ............................................... 612 
2.4. Amânarea judecăţii ............................................ 614 
2.5. Probele ............................................................... 615 
2.6. Controlul actelor procesuale de dispoziţie ......... 620 
2.7. Nerespectarea dreptului la apărare .................... 625 

§3. Etapa deliberării şi pronunţării ................................ 627 
Secţiunea a 3-a. Posibilitatea judecătorului de  

a manifesta un rol activ în limitele legii ........................... 629 
§1. Etapa scrisă ............................................................. 629 

1.1. Primirea cererii .................................................. 629 
1.2. Decide cu privire la acordarea asistenţei  
judiciare .................................................................... 631 
1.3. Prorogarea voluntară de competenţă ................. 633 
1.4. Stabilirea cauţiunii în cadrul măsurilor  
asiguratorii ................................................................ 634 

§2. Etapa dezbaterilor ................................................... 636 
2.1. Lipsa de apărare ................................................. 636 
2.2. Poate invita procurorul să ia parte la dezbateri ..... 639 
2.3. Conexarea şi disjungerea ................................... 640 
2.4. Probele ............................................................... 643 
2.5. Suspendarea legală facultativă ........................... 658 
2.6. Cheltuielile de judecată ..................................... 666 
2.7. Intervenţia judecătorului în contracte. Reducerea 
clauzei penale. Termenul de graţie ........................... 669 

§3. Etapa deliberării şi pronunţării ................................ 674 



Judecătorul în procesul civil, între rol activ şi arbitrar XIV

3.1. Execuţia vremelnică judecătorească şi suspendarea 
executării silite ......................................................... 674 
3.2. Îndreptarea erorilor materiale ............................ 677 

Capitolul V. Chestiuni specifice privind rolul activ  
al judecătorului în materia căilor de atac ........................ 678 
Secţiunea 1. Rolul activ al judecătorului în cadrul  

judecării apelului .............................................................. 679 
§1. Cererea de apel şi termenul de apel ......................... 681 
§2. Asigurarea dreptului la apărare a intimatului .......... 683 
§3. Judecata apelului. Efectul devolutiv ....................... 683 
§4. Probatoriul ............................................................... 688 
§5. Non reformatio in pejus .......................................... 692 
§6. Soluţiile instanţei de apel. Afectarea termenului 

rezonabil prin modificările aduse de Legea  
nr. 219/2005 ............................................................... 697 

Secţiunea a 2-a. Rolul activ al judecătorului în cadrul  
judecării recursului ........................................................... 697 

§1. Cererea de recurs ..................................................... 699 
§2. Motivele de recurs ................................................... 701 
§3. Probele .................................................................... 703 
§4. Limitele rejudecării după casare ............................. 705 
§5. Recursul prevăzut de art. 3041 C.proc.civ. .............. 710 

Secţiunea a 3-a. Rolul activ al judecătorului în cadrul  
judecării contestaţiei în anulare ........................................ 714 

§1. Termenul de exercitare a contestaţiei în anulare ..... 715 
§2. Motivele contestaţiei în anulare .............................. 717 
§3. Judecata de urgenţă şi cu precădere ........................ 718 

Secţiunea a 4-a. Rolul activ al judecătorului în cadrul  
judecării revizuirii ............................................................ 719 

§1. Cererea de revizuire şi judecata revizuirii ............... 719 
§2. Specificul unor motive noi de revizuire şi  

aprecierea lor suverană de către judecător ................. 721 
§3. Influenţa jurisprudenţei CEDO asupra  

judecătorului în judecata revizuirii ............................ 722 
Capitolul VI. Chestiuni specifice privind rolul activ al 

judecătorului în materia procedurilor speciale ............... 725 
Secţiunea 1. Rolul activ al judecătorului în cadrul  

procedurii speciale a ordonanţei preşedinţiale .................. 725 



Cuprins XV

Secţiunea a 2-a. Rolul activ al judecătorului în cadrul 
procedurii speciale a divorţului ........................................ 729 

§1. Verificarea cererii de divorţ .................................... 729 
§2. Particularităţile măsurilor privind citarea ................ 730 
§3. Împăcarea părţilor ................................................... 730 
§4. Măsurile vremelnice dispuse din oficiu şi  

posibilitatea soluţionării din oficiu a unor  
cereri accesorii divorţului .......................................... 733 

§5. Judecata în camera de consiliu ................................ 734 
§6. Specificul probelor şi motivele de divorţ ................ 734 
§7. Divorţul prin consimţământul soţilor ...................... 736 

Secţiunea a 3-a. Rolul activ al judecătorului în cadrul 
procedurii speciale a partajului ......................................... 737 

§1. Specificul cererii de împărţeală judiciară ................ 738 
§2. Interogatoriul din oficiu .......................................... 740 
§3. Împărţeala prin bună învoială .................................. 741 
§4. Rolul activ al judecătorului în materie probatorie ... 743 
§5. Rolul activ al judecătorului în privinţa soluţiilor 

privind partajul propriu-zis ........................................ 744 
§6. Claritatea dispozitivului hotărârii de partaj ............. 745 

Secţiunea a 4-a. Rolul activ al judecătorului în soluţionarea 
litigiilor în materie comercială ......................................... 746 

§1. Concilierea „directă”. Judecătorul verifică  
îndeplinirea acesteia fără a deveni excesiv ................ 748 

§2. Specificul cererii de chemare în judecată şi a  
cererii reconvenţionale în materie comercială ........... 752 

§3. Facilitarea citării şi comunicării de către judecător  
în litigiile comerciale ................................................. 752 

§4. Nevoia unui pronunţat rol activ al judecătorului pentru 
a asigura specificul judecăţii în litigiile comerciale ... 754 

§5. Soluţionarea amiabilă în materie comercială .......... 755 
§6. Caracterul executoriu al hotărârilor de primă instanţă  

în materie comercială ................................................. 756 
Secţiunea a 5-a. Rolul activ al judecătorului în cadrul 

procedurii speciale a somaţiei de plată ............................. 756 
§1. Conţinutul cererii şi caracterul facultativ al 

întâmpinării. Verificarea competenţei în materia 
somaţiei de plată ........................................................ 758 



Judecătorul în procesul civil, între rol activ şi arbitrar XVI

§2. Judecarea cererii cu celeritate. Obligaţiile 
judecătorului. Specificul probatoriului ...................... 759 

§3. Acordul creditorului asupra ofertei debitorului şi 
specificul „încheierii” privind înţelegerea părţilor .... 761 

§4. Conţinutul ordonanţei care conţine somaţia de plată. 
Termenul de plată şi actualizarea sumelor.  
Comunicare rapidă ...................................................... 762 

§5. Opţiunile creditorului şi ale debitorului faţă de 
ordonanţa care conţine somaţia de plată .................... 765 

§6. Diferenţele faţă de Propunerea de Regulament a 
Parlamentului European şi a Consiliului pentru crearea 
unei proceduri europene de somaţie de plată ............. 766 

Secţiunea a 6-a. Rolul activ al judecătorului în procedura 
contenciosului administrativ ............................................. 768 

§1. Reguli speciale privind compunerea completului ... 770 
§2. Verificarea îndeplinirii procedurii prealabile şi a 

termenului de introducere a cererii ............................ 770 
§3. Rolul activ şi principiul disponibilităţii ................... 770 
§4. Dreptul procurorului de a participa la judecată ....... 773 
§5. Judecata de urgenţă şi cu precădere ........................ 774 
§6. Suspendarea legală facultativă specifică ................. 774 
§7. Invocarea din oficiu a excepţiei de nelegalitate.  

Caz specific de suspendare de drept .......................... 775 
§8. Judecătorul decide în mod suveran cu privire la 

suspendarea executării actului administrativ atacat ... 777 
§9. Motiv de revizuire specific...................................... 778 
§10. Discreţia judecătorului în alegerea dreptului  

aplicabil ...................................................................... 779 
Capitolul VII. Chestiuni specifice privind rolul activ  

al judecătorului în procedura necontencioasă ................. 781 
Capitolul VIII. Chestiuni specifice privind rolul activ  

al judecătorului în tot cursul executării silite .................. 783 
Secţiunea 1. Rolul activ al judecătorului în procedura 

executării silite ................................................................. 783 
Secţiunea a 2-a. Rolul activ al judecătorului în cadrul  

judecării contestaţiei la executare ..................................... 787 
§1. Cererea formulată în cadrul contestaţiei  

la executare ................................................................ 788 



Cuprins XVII

§2. Judecarea contestaţiei la executare .......................... 789 
§3. Rolul activ în suspendarea executării silite ............. 792 
§4. Sancţionarea abuzului de drept procesual în cadrul 

contestaţiei la executare ............................................. 793 
§5. Contestaţia la executare şi întoarcerea executării .... 794 

Secţiunea a 3-a. Intervenţia judecătorului în procedurile 
execuţionale ...................................................................... 795 

§1. Urmărirea silită mobiliară ....................................... 796 
§2. Poprirea ................................................................... 796 
§3. Urmărirea silită imobiliară ...................................... 797 
§4. Predarea silită a bunurilor mobile sau imobile ........ 798 
§5. Executarea silită a obligaţiei de a face sau de  

a nu face ..................................................................... 799 
§6. Specificul executărilor silite îndreptate împotriva 

statului. Reglementarea tardivă şi parţială a situaţiei 
legale .......................................................................... 801 

Capitolul IX. Concluzii privind rolul activ al  
judecătorului în România.................................................. 806 
Secţiunea 1. Sancţiunea în cazul neexercitării rolului  

activ al judecătorului ........................................................ 806 
Secţiunea a 2-a. Rolul activ al judecătorului: cerinţă 

obligatorie a procedurii civile moderne europene şi,  
în consecinţă a celei române ............................................. 812 

Secţiunea a 3-a. Rolul activ al judecătorului nu trebuie 
exercitat abuziv şi cere o pregătire înaltă a judecătorilor ..... 818 




