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Prefaţă 

În orice societate magistratul ocupă un loc aparte. Statutul 
magistratului rolul şi locul acestuia în activitatea judiciară sunt 
reglementate prin dispoziţii constituţionale şi prin legile de 
organizare judiciară.  Fără a ignora diferenţele de statut şi atribuţii 
între procuror şi judecător, într-o exprimare generală se poate 
spune că aceştia au ca principală menire înfăptuirea justiţiei. În 
cadrul acestei nobile misiuni magistratul este cel care stabileşte, 
atunci când este cazul, diferitele forme de răspundere juridică în 
sarcina unor persoane.  

Această poziţie privilegiată pe care o are magistratul nu îl 
exonerează pe el însuşi de răspundere. În ipoteza în care încalcă 
norma, magistratul nu se bucură de imunitate, oricare dintre 
formele răspunderii juridice îi poate fi aplicată, în condiţiile legii. 

Lucrarea Florentinei Dragomir abordează o temă punctuală,  
Răspunderea penală a magistratului dar, pentru deplina înţele-
gere a problemelor ridicate de acest subiect, nu poate ignora cele-
lalte forme de răspundere (civilă, disciplinară şi morală). 

Interesul realizării unei cercetări ştiinţifice pe tema răspun-
derii penale a magistratului nu poate fi pus la îndoială. 

Răspunderea magistratului, în general, şi cu atât mai mult 
răspunderea penală, cea mai severă formă de răspundere juridică, 
au reprezentat multă vreme un subiect, dacă nu intangibil, cel puţin 
de evitat pentru doctrina juridică.  

În ultima vreme, criza pe care justiţia o traversează, o criză de 
sistem şi de imagine în acelaşi timp, a făcut ca discuţiile privind 
răspunderea magistratului să reprezinte un subiect predilect pentru 
mass media şi pentru societatea civilă. În mod cât se poate de 
firesc aceste discuţii au fost alimentate de o serie de disfuncţio-
nalităţi evidente  apărute în actul de justiţie, precum şi de unele 
cazuri de corupţie având ca protagonişti magistraţi.  

Criticile repetate aduse sistemului, dar şi unor reprezentanţi ai 
acestuia, în mod direct, au determinat, cum era şi firesc, luări de 
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poziţie pe această temă, din partea magistraţilor, individual, sau 
prin reprezentanţii diferitelor asociaţii profesionale. Dintr-un 
subiect tabu, răspunderea magistratului, şi mai ales răspunderea 
penală,  a devenit aşadar un subiect de interes public, ce suscită o 
largă dezbatere. 

 În contextul creat, doctrina juridică nu mai poate evita nici ea 
tema răspunderii penale a magistratului ci, are aproape o datorie de 
a clarifica unele aspecte legate de aceasta. 

Iată de ce, răspunderea penală a magistratului reprezintă în 
acest moment o temă extrem de actuală şi de un evident interes de 
ordin teoretic şi practic. 

 

Contribuţia originală pe care lucrarea o aduce  în cerce-

tarea temei priveşte mai multe aspecte: 
Trebuie spus, în primul rând, că, până în prezent, în literatura 

juridică din România nu a existat o lucrare monografică în care să 
se examineze răspunderea penală a magistratului, cum, de altfel, nu 
a existat o lucrare în care să fie analizate celelalte forme de 
răspundere juridică în ceea ce-l priveşte pe magistrat. Din acest 
punct de vedere  curajul de a aborda din unghi teoretic, conceptual, 
o temă puţin cercetată sau, în orice caz, neacoperită printr-o lucrare 
de specialitate este de apreciat. 

În al doilea rând este de evidenţiat faptul că, în ultimii ani, au 
fost depuse numeroase plângeri penale împotriva unor magistraţi, 
cele mai multe pentru infracţiuni de abuz în serviciu. Puţine astfel 
de cauze au ajuns în faţa instanţei dar, începe să se contureze şi în 
această materie o practică judiciară. În schimb, jurisprudenţa 
ultimilor ani a cunoscut din ce în ce mai multe cazuri de corupţie 
în care, sub o formă sau alta, au fost implicaţi magistraţi. Din acest 
punct de vedere, tema abordată prezintă un interes de ordin practic 
din ce în ce mai ridicat. Evidenţierea şi analizarea cauzelor în care 
a fost antrenată răspunderea penală a magistratului are deci, din ce 
în ce mai mult sens. 

În al treilea rând trebuie spus că există o zonă de graniţă, care 
nu a fost până în prezent suficient de bine explorată, între răspun-
derea penală şi celelalte forme de răspundere ce pot fi reţinute în 
sarcina magistratului. Şi din această perspectivă tema prezintă un 
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real interes deoarece, atât distincţia între diferitele forme de 
răspundere, cât şi cumulul acestora antrenează probleme complexe, 
atât în plan conceptual, cât şi în plan practic. Lucrarea abordează 
aceste probleme şi propune soluţii, multe dintre ele având inevi-
tabil un caracter de noutate. 

Analiza pertinentă a problemelor de ordin conceptual însoţită 
de opinii proprii privind clarificarea unor aspecte de acest gen, pe 
de o parte, examinarea jurisprudenţei în materie, cu unele accente 
critice şi cu propunerea unor soluţii alternative, pe de altă parte, 
reprezintă o contribuţie importantă, atât din punct de vedere 
teoretic, fundamental, cât şi din punct de vedere practic, aplicativ, 
la cunoaşterea temei cercetate.  

Am convingerea că lucrarea Răspunderea penală a magis-

tratului, pe care o recomand cititorilor, nu va reprezenta doar o 
simplă noutate în peisajul literaturii juridice de la noi ci, ea va 
aduce o serie de clarificări, de ordin conceptual şi aplicativ, în 
materia sensibilă şi complexă pe care o analizează. 

 
Prof. Univ. dr. Valerian Cioclei    

 


