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Preambul
În contextul creşterii complexităţii activităţii profesionale în
domeniul judiciar şi a interacţiunii sporite între profesioniştii
dreptului, elaborarea unui ghid de bune practici s-a impus ca o
necesitate.
Acest ghid reafirmă importanţa stabilirii unor raporturi de
colaborare, de parteneriat între profesioniştii dreptului, prin
prisma înţelegerii rolului fundamental al fiecăruia în realizarea
actului de justiţie.
Ghidul cuprinde atât recomandări care tind să conducă la o
eficienţă sporită în realizarea actului de justiţie, cât şi propuneri
de detaliu în acele segmente ale activităţii devoalate de
interacţiunea practică dintre profesionişti. Totodată, ghidul
consolidează bazele stabilirii unor raporturi interpersonale între
profesioniştii dreptului, în acord cu valorile etice şi deontologice
specifice fiecărei profesii juridice.
Educaţia juridică este un proces continuu în care profesioniştii
dreptului sunt în acelaşi timp profesori şi discipoli. Juriştii sunt
modele de comportament şi de atitudine, repere pentru societate,
astfel că dictonul latin „Domus iurisconsulti totium oraculum
civitatis” (Casa jurisconsultului este oracolul întregii cetăţi,
Cicero) este oricând de actualitate.
Identificarea cu onestitate a punctelor vulnerabile din cadrul
fiecărei componente a actului de justiţie, abordarea lor într-o
manieră proactivă, centrarea dialogului interprofesional pe
remediile aferente constituie paşi esenţiali spre menţinerea unui
climat profesional echilibrat.
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Capitolul I
Principiile şi valorile comune
ale profesiilor juridice
Art. 1 Afirmarea principiilor şi valorilor
profesionale comune consolidează încrederea între
profesioniştii dreptului şi permite o mai bună
înţelegere a raporturilor dintre aceştia, precum şi
a rolului pe care îl au în societate, în general şi în
înfăptuirea actului de justiţie, în special.
Art. 2 (1) În realizarea actului de justiţie profesioniştii dreptului
au un rol esenţial, fiind parteneri în asigurarea supremaţiei legii şi
a respectului faţă de drepturile şi libertăţile fundamentale ale
omului, păstrându-şi independenţa profesională, inclusiv unii faţă
de alţii.
(2) Judecătorii, procurorii, avocaţii, executorii judecătoreşti
şi ceilalţi profesionişti ai dreptului trebuie să se comporte astfel
încât să fie percepuţi ca independenţi în raporturile dintre ei.
Art. 3 Profesiile juridice funcţionează după principii şi valori
proprii, aşa cum sunt ele reglementate în actele normative şi
codurile deontologice specifice fiecăreia.
Art. 4 (1) Profesiile juridice îmbrăţişează
valori etice comune cum sunt umanismul,
profesionalismul, integritatea, demnitatea, bunacredinţă, ascultarea empatică şi respectul reciproc.
(2) Respectarea principiilor şi valorilor
propriei profesii, precum şi reafirmarea constantă
în practica profesională a valorilor comune
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reprezintă garanţia unui act de justiţie eficient, transparent şi a
menţinerii unui climat optim în raporturile dintre profesionişti.
Art. 5 Colaborarea dintre profesiile juridice are la bază
dialogul constructiv, în interesul asigurării unui act de justiţie
profesionist, transparent, de înaltă calitate, cu respectarea
diferitelor roluri pe care legea le atribuie fiecăruia dintre
participanţi. Profesioniştii dreptului sunt conştienţi de faptul că
imaginea justiţiei şi încrederea publică sunt influenţate de modul
în care aceştia interacţionează.
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Capitolul II
Raporturile dintre profesionişti în
cadrul exercitării profesiilor
Art. 6 (1) Limbajul, scris și verbal, reprezintă un
instrument esenţial al profesiilor juridice. Judecătorii,
procurorii, avocaţii şi alţi profesionişti ai dreptului
folosesc acest instrument pentru a informa, a susţine,
a argumenta şi a convinge. De aceea, abilităţile
bune de scriere reprezintă o componentă esenţială
a setului de instrumente pentru practicienii din domeniul juridic.
(2) Actul de justiţie este un proces integrat şi unitar fiind
necesar ca aceste caracteristici să se reflecte și sub aspectul
limbajului profesional utilizat.

Secţiunea 1.
Comunicarea scrisă
Subsecţiunea 1.1.
Consideraţii privind tehnici de redactare şi tehnoredactare.
Alte aspecte de bună practică privind actele de procedură
Art. 7 (1) Actele de procedură nu sunt supuse, în ceea ce
priveşte conţinutul lor, altor condiţii decât celor care rezultă din
dispoziţiile procesuale legale şi infralegale.
(2) Eficientizarea actului de justiţie sub aspectul formei
presupune structurarea actelor de procedură astfel încât să
corespundă prevederilor procedurale, atât sub aspectul
elementelor obligatorii, cât şi al ordinii de expunere.
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(3) Etapa scrisă a procedurii este esenţială în buna desfăşurare
a cauzelor. Pe acest considerent, prezentul ghid susţine şi
promovează ideea unui format unitar care să stea la baza
documentelor de lucru folosite în procesul de judecată.
(4) Armonizarea tuturor documentelor în ceea ce priveşte
dimensiunea caracterelor, tipul de fonturi, spaţierile sau alineatele
şi alte detalii tehnice creează coerenţă şi un punct de referinţă
comun pentru toţi profesioniştii dreptului.
(5) Judecătorul sau procurorul poate parcurge, înţelege şi
sistematiza cu o mai mare uşurinţă documente care sunt întocmite
pe baza aceloraşi reguli, iar acest aspect poate să ducă mai
departe la fluidizarea procedurilor şi la eficientizarea soluționării
cauzelor, în general.
Art. 8 În scopul facilitării comunicării scrise se recomandă
utilizarea unui stil clar, concis şi explicit, care să reducă
dimensiunile actului la varianta sa cea mai eficientă. Este
recomandabil ca actele de procedură să fie redactate în mod
sintetic și structurat, utilizând un stil impersonal.
Art. 9 (1) Tehnica de redactare ar trebui să permită obţinerea
unei calităţi grafice superioare şi să asigure lizibilitate. Spre
exemplu, folosirea fontului Times New Roman, caracterul 12, cu
spaţierea între rânduri la 1,5 cm şi asigurarea unor margini ale
paginii de 2 cm, setate în oglindă, reprezintă modalităţi de
formatare a documentului care facilitează lecturarea şi analizarea
actelor specifice diferitelor proceduri.
(2) În acelaşi sens, se consideră oportună utilizarea aceluiaşi
font şi a aceloraşi caractere în tot cuprinsul textului.
Art. 10 Opţiunile de formatare bold, italic şi underline se
recomandă a fi folosite cu prudenţă, respectiv doar în situaţiile în
care se intenţionează scoaterea în evidenţă a aspectelor redactate,
evitându-se utilizarea a două sau trei opţiuni concomitent. Spre
exemplu, caracterele bold şi underline ar putea fi utilizate pentru
8
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evidenţierea capitolelor şi a secţiunilor, pentru a distinge apărările
procedurale de cele de fond, iar caracterul italic ar fi indicat
pentru citate, expresii în limba latină etc.
Art. 11 Actele de procedură vor fi redactate cu utilizarea
diacriticelor specifice limbii române.
Art. 12 Scrisul cu majuscule se va putea utiliza cu titlu
excepţional, respectiv în situaţiile în care gramatica limbii române
o permite (de exemplu: pentru abrevieri).
Art. 13 Paginile documentelor vor fi numerotate, de
preferinţă, cu indicarea numărului de pagină din totalul numărului
de pagini ale actului.
Art. 14 Se propune utilizarea hârtiei albe neimprimate şi a
culorii negre pentru scris. Este de utilitate plasarea antetului, în
situaţiile în care acesta poate fi folosit, doar pe prima pagină a
actului, cu excepţia actelor procesuale emise de instanţe şi
parchete.
Art. 15 Din lecturarea actelor de procedură depuse de către
participanţii la proces, magistratul trebuie să dobândească o idee
clară despre obiectul cauzei, motivele şi argumentele părţilor şi
eventualele propuneri de probe ale acestora.
Art. 16 Repetiţiile trebuie evitate, iar frazele scurte trebuie
să fie, pe cât posibil, preferate frazelor lungi şi complexe, formate
din prea multe propoziţii subordonate.
Art. 17 (1) Este necesar ca redactarea cererii de chemare în
judecată să urmărească o structură logico-juridică de tipul: numele
şi datele de identificare ale părţilor, ale reprezentanţilor acestora,
după caz, obiectul cererii, motivarea în fapt, motivarea în drept,
cereri în probaţiune şi eventuale anexe. Aceeaşi structură logică
trebuie să se regăsească şi în celelalte acte de procedură efectuate
pe parcursul procesului, cu respectarea specificului fiecărui tip de
act.
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(2) Interogatoriile formulate în scris trebuie să cuprindă
întrebări clare şi concise, relevante pentru soluţionarea cauzei.
Art. 18 În scopul asigurării unei dimensiuni optime a actului
de procedură, se recomandă ca în documentul în care se fac
trimiteri la texte de lege sau la practica judiciară, cu excepţia
actelor de procedură provenite de la instanţă şi procuror, să se
întocmească anexe privind conţinutul acestor trimiteri.
Art. 19 (1) Considerentele hotărârii judecătoreşti vor
cuprinde susţinerile şi argumentele esenţiale ale părţilor expuse
într-o manieră sintetică.
(2) Calitatea hotărârii judecătoreşti ţine, în principal, de
motivarea acesteia. Motivarea hotărârii judecătoreşti este o chestiune
de esenţă, de conţinut şi nu una de volum. Aceasta trebuie să fie
clară, concisă, coerentă, lipsită de ambiguităţi şi contradicţii, astfel
încât să permită urmărirea raţionamentului judecătorului.
Art. 20 (1) În materie penală, în actele de procedură specifice,
mai ales în rechizitoriu, se recomandă ca situaţia de fapt să fie
descrisă de o manieră suplă, cu indicarea clară a tuturor acţiunilor
sau inacţiunilor care sunt apreciate ca întrunind elementele
constitutive ale unor infracţiuni, iar analiza probatoriului să implice
raţionamentele de reţinere ori de înlăturare a probelor, fără
copierea integrală a conţinutului diferitelor mijloace de probă (de
exemplu: procesele-verbale de redare a unor convorbiri interceptate
şi înregistrate, declaraţiile subiecţilor procesuali).
(2) Se recomandă ca situaţia de fapt să fie redată distinct de
analiza probatoriului, pentru a fi uşor identificată.
(3) Probaţiunea care susţine acuzarea se recomandă a fi
prezentată astfel încât judecătorul să cunoască exact care sunt
probele pe care organul de urmărire penală îşi fundamentează
acuzarea. Cu titlu exemplificativ, secţiunea în care sunt indicate
persoanele care trebuie citate poate cuprinde identificarea precisă
a persoanelor propuse a fi audiate, ale căror declaraţii procurorul
a apreciat că sunt fundamentale în susţinerea acuzaţiilor.
10
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Art. 21 Se recomandă ca, în situaţia în care se solicită
consultarea dosarului de către persoanele îndreptăţite, procurorul
să depună diligenţe, în condiţiile legii, pentru a facilita consultarea
efectivă a dosarului într-un termen cât mai scurt de la momentul
admiterii cererii de consultare.
Subsecţiunea 1.2.
Comunicarea actelor de procedură în perioada vacanţelor
judecătoreşti
Art. 22 Comunicarea actelor de procedură se face conform
dispoziţiilor procedurale şi regulamentare.
Art. 23 În perioada vacanţei judecătoreşti, pentru asigurarea
efectivă a dreptului la apărare, când profesioniştii dreptului se
află, de regulă, în concedii legale sau în cursul repausului pentru
recuperarea capacităţii de muncă, judecătorul va putea lua în
considerare o cerere de amânare a comunicării hotărârii
judecătoreşti, în alte materii decât cea penală şi în cauzele
calificate de lege sau apreciate de judecător drept urgente.

Secţiunea 2.
Raporturile dintre profesionişti în cadrul
procedurilor. Comunicarea orală şi comunicarea
non-verbală
Subsecţiunea 2.1.
Modalitatea de organizare a şedinţei de judecată şi a
soluţionării cauzelor în etapa de urmărire penală
Art. 24 Este recomandat ca judecătorul
să organizeze şedinţa de judecată în funcţie
de volumul de activitate şi de timpul necesar
pentru desfăşurarea acesteia în condiţii
optime, urmărind ca timpul de aşteptare al
Ghid de bune practici privind relația sistemului judiciar cu celelalte profesii juridice, în special avocați
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participanţilor procesuali pentru strigarea cauzei să fie cât mai
scurt.
Art. 25 Lista de şedinţă va fi afişată în format scris și/sau
electronic în zona de acces în sala de judecată.
Art. 26 Este recomandat ca termenele judiciare să fie cât
mai scurte, ţinându-se seama, însă, de timpul necesar pentru
realizarea procedurilor de citare şi a comunicărilor, de încărcătura
ședințelor de judecată, cu respectarea termenelor prevăzute de
lege.
Art. 27 Cauzele care implică urgenţă sau care trebuie
soluţionate cu prioritate vor fi programate la debutul şedinţei sau
cu oră prestabilită.
Art. 28 În materie penală, cauzele cu persoane private de
libertate vor fi stabilite la ore separate, sens în care se recomandă
consultarea responsabililor locurilor de detenţie sau arest,
urmărindu-se ca în celelalte cauze timpii de aşteptare să nu sufere
prelungiri, în măsura în care e posibil.
Art. 29 (1) Cauzele care se desfăşoară în camera de consiliu
se recomandă să fie planificate la debutul ori la finalul şedinţei
de judecată sau în şedinţe distincte de cele publice, cu fixarea
orelor separat, în scopul evitării evacuării repetate a sălilor de
şedinţă.
(2) Este recomandabil ca la nivelul conducerii instanţelor, în
măsura posibilităţilor, să se asigure spaţii separate, efective,
funcţionale şi suficiente pentru derularea procedurilor în camera
de consiliu.
(3) Se recomandă implementarea unui management al tuturor
sălilor de judecată, astfel încât să permită judecătorului să
cunoască anticipat situaţia sălilor de judecată disponibile la
momentul la care se fixează termenele de judecată.
12
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Art. 30 (1) Se recomandă gruparea cauzelor
pe ore orientative, citaţiile emise indicând ora de
la care a fost fixată cauza.
(2) Completurile de judecată vor fi
programate în sălile de judecată pentru intervale
orare distincte, astfel încât să nu se suprapună, chiar dacă din
compunerea completurilor configurate pentru stadii procesuale
diferite fac parte aceiaşi judecători.
Art. 31 Este recomandabilă echilibrarea şedinţelor de
judecată din punctul de vedere al numărului de dosare şi al
complexităţii acestora. La instanţele la care şedinţele se
desfăşoară în mai mulţi timpi, este recomandabilă stabilirea
şedinţei de judecată cu un număr rezonabil de dosare, inclusiv
sub aspectul complexităţii, pentru a permite respectarea orei de
începere a şedinţei de judecată aferentă timpului următor.
Art. 32 (1) Pentru stabilirea termenului de judecată următor
şi a orelor orientative la care cauzele vor fi strigate, în afara
situaţiei primului termen de judecată, preşedintele completului
are posibilitatea să se consulte în şedinţă cu avocaţii părţilor şi
subiecţilor procesuali principali, după caz, cu procurorul, privind
disponibilitatea lor în ziua şi ora propuse, cu respectarea
principiului celerităţii soluţionării cauzelor.
(2) În ipoteza în care, din motive justificate, apar modificări
în desfăşurarea şedinţei de judecată, în contextul apariţiei unor
împrejurări necunoscute la momentul fixării termenelor, este
indicat ca preşedintele completului de judecată să anunţe
procurorul de şedinţă şi avocaţii despre schimbările apărute
anterior şedinţei, în timp util.
(3) Este necesar ca instanţa să încunoştinţeze, prin mijloace
tehnice care asigură celeritate, procurorul de şedinţă cu privire
la termenele şi orele la care sunt fixate cauzele la care trebuie
să participe.
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Art. 33 (1) Pentru cauzele complexe (de exemplu: cu mai
mulţi martori de audiat, cu părţi numeroase, derulate în sistem
de videoconferinţă) se recomandă fixarea unei ore distincte la
finalul şedinţei de judecată sau alocarea unei şedinţe separate.
(2) Este recomandat ca judecătorul să nu stabilească în
cadrul aceleiaşi şedinţe de judecată mai multe cauze care să
impună administrarea unei probaţiuni complexe.
Art. 34 (1) Şedinţa va fi declarată deschisă la ora stabilită,
reflectată corespunzător în lista de şedinţă.
(2) Este util ca la începutul şedinţei de judecată, dacă
specificul şedinţei o impune, judecătorul să prezinte participanţilor
procesuali modalitatea de organizare a derulării întregii şedinţe
de judecată. De exemplu, se va comunica existenţa următoarelor
situaţii: amânarea cauzelor care nu sunt în stare de judecată,
apelarea cauzelor în altă ordine decât cea de pe listă, apelarea
cauzelor în care părţile sunt reprezentate ori asistate de avocaţi
sau consilieri juridici etc.
(3) Preşedintele completului, după caz, va
aduce la cunoştinţa participanților la procedură la
începutul ședinței de judecată regulile de conduită
necesare pentru buna desfășurare a activității
judiciare. De exemplu, va anunța faptul că
telefoanele mobile vor fi comutate pe modul
silențios, că nu vor putea fi consumate alimente sau băuturi în
sala de judecată sau că părțile sau martorii vor avea la îndemână
documentele de identitate, respectiv că vor răspunde prezent
atunci când își aud numele apelat.
Art. 35 (1) Cauzele în care sunt incidente motive de amânare
fără discuţie nu pot fi apelate înainte de ora fixată pentru strigarea
cauzei, dacă niciuna dintre părţi nu este prezentă. La începutul
şedinţei de judecată, judecătorul este invitat să definească
14

Ghid de bune practici privind relația sistemului judiciar cu celelalte profesii juridice, în special avocați

participanţilor la proces noţiunea de „cauze aflate în stare de
amânare fără discuţii”, pentru a evita formularea unor cereri
neconforme în acest sens.
(2) Pot constitui motive de amânare fără discuţii, dacă există
consensul participanților prezenți asupra acestora: lipsa de
procedură ori procedura viciată; lipsa probelor încuviinţate (de
exemplu, a raportului de expertiză), dacă nu există alte activităţi
procedurale care pot fi derulate independent de acestea;
depunerea raportului de expertiză fără respectarea termenului
legal; lipsa referatului întocmit de serviciul de probaţiune; în
materie civilă, ipoteza în care părţile solicită amânarea prin
învoiala lor; în materie penală, când nu este adus inculpatul
privat de libertate care nu a solicitat judecata în lipsă etc.
Art. 36 Instanţa trebuie să asigure luarea cu
prioritate a cauzelor în care participă avocaţi şi
consilieri juridici faţă de cauzele în care sunt părţi
neasistate de profesionişti, ţinându-se seama în
acest sens de cauzele fixate pentru aceeaşi oră şi
de specificul cauzelor.
Art. 37 (1) Totodată, se recomandă ca preşedintele
completului de judecată să dea dovadă de disponibilitate în
înţelegerea diferitelor situaţii ivite în cursul şedinţei de judecată
sau anterior, care pot determina modificări ale ordinii în care au
fost fixate cauzele din lista de şedinţă.
(2) Înainte de a decide luarea unei cauze cu prioritate este
potrivit ca preşedintele completului de judecată să consulte
participanţii procesuali prezenţi în sală și care au cauze fixate
înaintea respectivei pricini, precum și să-i informeze despre
motivul pentru care o cauză va fi strigată prioritar.
(3) Pot constitui motive de strigare a cauzei peste rând
următoarele situaţii: cazul în care participantul în cauză este o
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persoană cu vârstă înaintată sau cu probleme de sănătate dovedite
ori evidente, respectiv o persoană aflată în stare de graviditate
sau cea însoţită de minori; când avocatul unei părţi face dovada
că trebuie să participe şi în alte cauze fixate în aceeaşi zi, la alte
instanţe sau parchete, iar întârzierea ar putea afecta buna
soluţionare a celeilalte cauze; situaţia în care participantul
procesual a venit la instanţă din alte localităţi.
(4) Solicitarea de luare cu prioritate a unei cauze va fi
adresată de către avocat, procuror sau alţi participanţi procesuali
prealabil începerii unei cauze sau după finalizarea acesteia, dar
nu în timpul dezbaterilor.
(5) În toate aceste cazuri, judecătorul se va asigura că se
respectă drepturile procesuale ale tuturor participanţilor la proces.
Art. 38 Se recomandă avocatului care formulează o cerere
de lăsare a cauzei la sfârşitul şedinţei de judecată sau de strigare
a acesteia la o anumită oră în cadrul aceleiaşi şedinţe de judecată,
să informeze în prealabil ceilalţi avocaţi din cauză cu privire la
această solicitare.
Art. 39 În etapa de urmărire penală, se recomandă ca, în
măsura posibilităţilor, parchetele să asigure spaţii speciale pentru
realizarea audierilor în care să fie prezente doar persoanele care
au legătură cu cauza respectivă şi care au dreptul de a participa
sau asista la audiere, conform legii.
Art. 40 Este recomandabil ca fiecare procuror care realizează
activităţi de supraveghere sau efectuează urmărirea penală să aibă
stabilită o modalitate prin care să discute direct cu justiţiabilul
și/sau avocatul acestuia privind problemele administrative în
legătură cu dosarele aflate în etapa de urmărire penală în care
supraveghează modul de derulare a cercetărilor de către organele
de cercetare penală sau în care efectuează urmărirea penală
nemijlocit.
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Subsecţiunea 2.2.
Comunicarea judecătorului şi procurorului în sala de
şedinţe, precum şi modalitatea de comunicare a
procurorului în cadrul urmăririi penale
Art. 41 Judecătorul şi procurorul manifestă
respect faţă de toţi participanţii procesuali,
asigurând un tratament egal, indiferent de
vârsta, pregătirea profesională sau experienţa
altor profesionişti ai dreptului.
Art. 42 (1) Judecătorul şi procurorul se vor exprima cu
măsură şi calm, se vor abţine de la a utiliza expresii ironice sau
tendenţioase, comportându-se într-o manieră neutră, politicoasă,
simplă, nepărtinitoare, cu un limbaj concis, fără subînţelesuri sau
ironii. Este necesar ca tonul utilizat să fie echilibrat, astfel încât
să nu constituie o barieră de comunicare şi nici să nu împieteze
asupra solemnităţii şedinţei.
(2) Se recomandă ca gesturile, postura, mimica, tonalitatea
folosite să reflecte echilibrul şi interesul magistratului pentru
toate elementele cauzelor într-un mod egal, pentru a se evita
aparenţa de lipsă de imparţialitate. Vor fi evitate gesturile care
să indice lipsa de răbdare sau nemulţumirea.
(3) Judecătorul şi procurorul trebuie să se abţină de la a face
remarci personale legate de calitatea apărării exercitate de avocat.
Prezentul alineat nu poate afecta obligaţia legală a judecătorului şi
procurorului de a se asigura că partea sau subiectul procesual
beneficiază de o apărare efectivă, atunci când aceasta este obligatorie.
(4) Se recomandă ca postura să fie fermă şi să le permită
judecătorului şi procurorului să impună respect prin simpla sa
prezenţă.
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Art. 43 (1) Se recomandă ca judecătorul să manifeste o
ascultare activă, putând solicita părerile profesioniştilor
participanţi în cauză ori de câte ori este în interesul soluţionării
cauzei. Această propunere nu trebuie înţeleasă ca o limitare a
rolului judecătorului în aflarea adevărului, ci ca o modalitate de
exercitare a acestuia.
(2) Trebuie evitate discuţiile dintre membrii completului de
judecată, altele decât cele circumscrise cauzei sau legate de
modul de desfăşurare a şedinței de judecată.
(3) În scopul asigurării unui parteneriat efectiv la realizarea
actului de justiţie, judecătorul poate indica acele chestiuni asupra
cărora doreşte ca avocatul şi, după caz, procurorul să îşi expună
opiniile.
(4) Dacă sunt necesare lămuriri suplimentare asupra
dosarului cauzei, este potrivit ca membrii completului de
judecată să le solicite în momentul în care avocatul a terminat
de exprimat punctul său de vedere, concluziile sau a finalizat
pledoaria.
(5) Judecătorul poate întrerupe pledoariile avocaţilor şi
procurorilor atunci când are nevoie de lămuriri sau detalii
suplimentare referitoare la aspectele care se discută, într-o
manieră în care să nu afecteze cursivitatea discursului, atunci
când pledoaria s-a îndepărtat de la obiectul cauzei, respectiv
în situaţia în care s-a depăşit timpul alocat anunţat în
prealabil.
(6) Președintele completului va asigura ordinea dezbaterilor
și egalitatea armelor procedurale și sub aspectul întrebărilor
adresate de părți sau reprezentanții acestora, respectiv de
procuror martorilor, inculpatului sau părții civile ori persoanei
vătămate.
Art. 44 Judecătorul trebuie să asigure echilibru şi echidistanţă
între partea reprezentată şi cea care nu este reprezentată de
18
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avocat, explicându-i acesteia din urmă drepturile şi obligaţiile
procesuale, fără a se transforma în apărătorul părții.
Art. 45 Se recomandă ca activitatea
judecătorului în cadrul ședinței de judecată să nu
fie centrată pe autoritate și coerciție, pe sancţiune
şi formalism excesiv, ci, mai degrabă, orientată
spre un stil participativ şi echilibrat, elementele
de coerciţie şi sancţionare trebuind să intervină
atunci când alte modalităţi apar ca fiind insuficiente.
Art. 46 Ţinuta vestimentară a judecătorului şi
procurorului trebuie să fie adecvată, decentă,
purtarea corespunzătoare a robei având un rol
esenţial în solemnitatea şedinţei de judecată. Roba
se va îmbrăca în afara sălii de judecată, înainte de
începerea şedinţei de judecată.
Art. 47 Colaborarea dintre procuror şi avocaţii
părţilor sau ai subiecţilor procesuali principali în
cadrul urmăririi penale are la bază înţelegerea rolului fiecăruia în
realizarea actului de justiţie, implicând exercitarea drepturilor şi
îndeplinirea obligaţiilor procesuale cu bună-credinţă.
Art. 48 (1) Se recomandă ca procurorul să asigure
posibilitatea efectivă de a asista la efectuarea actelor de urmărire
penală, atunci când există o asemenea solicitare din partea
avocatului părţilor sau subiecţilor procesuali principali, în
condiţiile legii, fiind de evitat stabilirea mai multor activităţi
procedurale desfăşurate în locuri diferite în aceeaşi cauză, în
acelaşi timp.
(2) În cazurile în care există o solicitare de încunoştinţare în
acest sens formulată de avocat, se recomandă ca procurorul să îl
încunoştinţeze cu privire la efectuarea actului de urmărire penală
cu suficient timp înainte, avându-se în vedere specificul şi urgenţa
actului.
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Art. 49 Se recomandă ca cererile formulate sau excepţiile
ridicate în cursul urmăririi penale să fie soluţionate de procuror
înainte de întocmirea rechizitoriului sau de soluţionarea cauzei în
alt mod.
Art. 50 În cauzele complexe, în care este programată în
aceeaşi zi audierea mai multor persoane, se recomandă ca
procurorul să se asigure că timpii de aşteptare sunt cât mai reduşi,
fără ca prin aceasta să se limiteze posibilitatea procurorului în a
aprecia asupra celor mai bune modalităţi în garantarea bunei
desfăşurări a urmăririi penale.
Subsecțiunea 2.3.
Comunicarea avocatului în sala de şedinţe, precum şi cu
procurorul în cursul urmăririi penale
Art. 51 Modalitatea de exprimare a
avocatului în sala de judecată, atât
verbală, cât şi non-verbală, va reflecta
profesionalism şi respect faţă de membrii
completului de judecată, alţi avocaţi,
procuror şi ceilalţi participanţi la proces,
contribuind la asigurarea solemnităţii şedinţei de judecată.
Art. 52 (1) Se recomandă ca limbajul avocatului să fie unul
adecvat interlocutorilor, coerent şi clar, inclusiv pentru asigurarea
înregistrării cu acurateţe a şedinţei de judecată.
(2) Sunt de evitat gesturile și atitudinile care trădează
nervozitate, respectiv discuțiile cu alte persoane din sala de judecată.
Art. 53 (1) Se recomandă ca avocatul să respecte ordinea
cuvântului acordată de către preşedintele completului de
judecată, evitând intervenţiile intempestive în discursul altor
avocaţi, după caz, al procurorului sau al altor persoane.
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(2) Dacă apreciază că susţinerile unei alte persoane
participante în cauză nu au legătură cu obiectul cauzei sau în alte
situaţii justificate, avocatul poate solicita preşedintelui
completului de judecată să intervină.
Art. 54 Se recomandă ca avocatul să se abţină de la
exprimări scrise sau orale ofensatoare faţă de magistraţi şi alţi
participanţi procesuali.
Art. 55 În timpul ședinței de judecată, avocatul nu va uza
de critici și comentarii la adresa persoanei magistratului sau a
soluțiilor dispuse de instanță în respectiva ședință, având
posibilitatea de a apela la căile de atac prevăzute de lege atunci
când apreciază soluțiile nelegale sau netemeinice.
Art. 56 (1) Avocatul poate contribui la o bună organizare şi
desfăşurare a şedinţei de judecată prin implicarea sa responsabilă
în stabilirea zilelor şi a orelor de strigare a cauzei, precum şi prin
respectarea dispoziţiilor instanţei referitoare la cauzele în care
sunt incidente motive de amânare fără discuţie, respectiv la luarea
cu prioritate a unor cauze.
(2) Se recomandă avocatului să depună diligențe pentru a-și
asigura substituirea atunci când nu poate participa la ședința de
judecată, potrivit Statutului profesiei.
(3) Cererea de amânare pentru lipsă de apărare
va fi depusă la dosar cu un interval de timp anterior
suficient cât să permită instanței să asigure
asistența juridică obligatorie, pentru a nu se
tergiversa soluționarea cauzei.
Art. 57 (1) Este potrivit ca discuţiile dintre client şi avocat
în sala de judecată să fie limitate la chestiunile care rezultă din
dezbateri.
(2) Pentru buna desfăşurare a şedinţei, avocatul va explica
persoanei pe care o asistă regulile de conduită specifice desfăşurării
procedurilor judiciare, în afara sălii de judecată.
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Art. 58 (1) Este indicat ca avocatul să anunţe din timp
întârzierea la efectuarea actelor de urmărire penală, atunci când
a încunoştinţat organele de urmărire penală că urmează să asiste
la efectuarea actului.
(2) În vederea exercitării depline a dreptului la apărare
şi a dreptului la un proces echitabil este recomandat ca cererile
de încunoştinţare despre efectuarea actelor de urmărire penală
să fie depuse la organul judiciar care instrumentează cauza.
Art. 59 Ţinuta vestimentară a avocatului trebuie să fie
decentă și adecvată solemnității ședinței, implicând și utilizarea
robei potrivit regulilor statutare ale profesiei, aceasta urmând a
fi îmbrăcată în exteriorul sălii de şedinţă.
Subsecţiunea 2.4.
Managementul timpului în sala de judecată
Art. 60 În scopul optimizării managementului timpului în
cursul desfăşurării şedinţei de judecată se recomandă
flexibilitate privind reorganizarea pe parcurs a şedinţei de
judecată şi strigarea cauzelor cu părţi prezente în sală, atunci
când nu există alte dosare care să aibă prioritate din punct de
vedere procedural.
Art. 61 Orice modificare de program apărută pe parcursul
şedinţei de judecată trebuie să fie anunţată de îndată de către
preşedintele completului, în sala de judecată.
Art. 62 (1) Regulile privind acordarea cuvântului, respectiv
ordinea intervenţiilor sau stabilirea unui interval de timp alocat
fiecărui vorbitor, dacă este cazul, ar trebui anunţate de la debutul
aspectelor asupra cărora se acordă cuvântul. Nu pot fi permise
întreruperile nejustificate sau intervenţiile participanţilor
procesuali în timpul alocat altor persoane.
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(2) Judecătorul va acorda, la cerere, dreptul la replică
urmărind asigurarea egalității armelor din perspectivă procedurală.
Nu sunt permise întreruperi sau intervenții în afara celor dispuse
de către președintele de complet.
Art. 63 (1) Avocaţii şi procurorul sunt invitaţi
ca, în cadrul dezbaterilor asupra cererilor în
probaţiune, excepţiilor sau unor chestiuni
prealabile, să se raporteze la elementele
relevante pentru aspectele discutate în raport
cu stadiul procesual al cauzei. Se poate proceda
la limitarea rezonabilă a cuvântului atunci când motive justificate
o impun.
(2) Persoanelor audiate în faţa instanţei le pot fi adresate
întrebări în ordinea prevăzută de lege sau, după caz, stabilită de
preşedintele completului de judecată. Nu pot fi adresate întrebări
care au ca unic scop intimidarea sau jignirea persoanei audiate.
(3) Întrebările adresate persoanelor audiate pot fi respinse
de preşedintele completului de judecată dacă nu au legătură cu
soluţionarea cauzei, sunt repetitive, retorice sau insultătoare.
Art. 64 (1) În privinţa timpului acordat dezbaterilor pe fond,
în situaţia în care există motive obiective care pot justifica
limitarea timpului alocat avocatului sau altui participant procesual,
se recomandă ca judecătorul să anunţe această împrejurare chiar
de la începutul acestor dezbateri.
(2) În cadrul dezbaterilor pe fond este recomandabil ca
intervalul de timp alocat să fie corespunzător complexităţii cauzei,
stabilirea timpului acordat putând fi dispusă după consultarea
avocaţilor sau a celorlalţi participanţi procesuali implicaţi.
(3) În măsura posibilităților, intervalul de timp alocat fiecărui
participant în susținerea dezbaterilor în fond nu ar trebui să fie
limitat sub 5 minute.
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Subsecţiunea 2.5.
Dosarul electronic şi comunicarea prin mijloace electronice
Art. 65 Eficienţa si celeritatea actului
de justiţie pot fi asigurate prin fluidizarea
comunicării interprofesionale cu ajutorul
mijloacelor electronice.
Art. 66 La instanţele unde a fost
implementat dosarul electronic, avocaţii şi
alţi profesionişti ai dreptului care au drept
de acces la dosarul electronic sunt îndrumaţi ca, înainte de a se
adresa compartimentelor registratură şi arhivă din cadrul
instanţelor cu cereri de studiu a dosarelor, să acceseze dosarul
electronic care cuprinde documente emise de instanţe sau
transmise instanţei în format electronic, respectiv documente
scanate de la dosarul cauzei.
Art. 67 Este utilă realizarea programelor informatice care
permit vizualizarea on-line a ordinii şedinţelor de judecată și a
listelor de şedinţă. Se recomandă, de asemenea, şi implementarea
programului de petiţii on-line la dispoziţia instanţelor şi
parchetelor.
Art. 68 (1) Folosirea resurselor digitale și electronice poate
privi și aspecte legate de comunicarea actelor de procedură prin
poșta electronică, la cererea părţilor sau a altor participanţi
procesuali.
(2) Transmiterea dosarului de executare de către executorii
judecătorești în format electronic ar trebui să se poată realiza la
solicitarea instanței.
Art. 69 Pentru promovarea folosirii acestui mijloc alternativ
de comunicare se recomandă instanţelor şi parchetelor instituirea
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unui mod automat de răspuns (reply), atunci când e-mailul este
deschis de către grefa instanţei sau a parchetului.
Subsecţiunea 2.6.
Comunicarea în sistem de videoconferinţă
Art. 70 Procedurile derulate în sistem
de videoconferinţă constituie o alternativă
rapidă şi pragmatică a comisiei rogatorii,
ele putând fi utilizate în orice materie,
dacă instanțele și parchetele dispun de
astfel de mijloace.
Art. 71 Pentru buna desfăşurare a
procedurilor, în contextul în care sincronizarea este esenţială, este
necesar ca videoconferinţele să se desfăşoare în şedinţe separate,
cu ore prestabilite, aduse la cunoştinţa tuturor participanților la
procedură.
Art. 72 (1) Este necesar ca profesioniștii dreptului,
participanți în cauzele în care se utilizează videoconferințe, să fie
prezenți în locurile și la orele fixate de instanțe sau parchete,
pentru a nu fi întârziată sau afectată buna desfășurare a procedurii,
în contextul în care aceasta implică sincronizarea mai multor
persoane aflate în locații diferite și realizarea unor conexiuni
tehnice.
(2) Pentru asigurarea confidențialității raporturilor dintre
avocat şi client, mai ales în ipotezele în care asistența juridică
este obligatorie, este recomandată asigurarea prezenței
avocatului, după caz, a interpretului, la locul unde se află partea
audiată prin videoconferință.
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Secţiunea 3.
Raporturile cu compartimentele auxiliare
din cadrul instanţelor şi parchetelor
Subsecţiunea 3.1.
Aspecte comune
Art. 73 Personalul auxiliar trebuie instruit
corespunzător pentru a avea un comportament
adecvat, respectuos, urmând a desfăşura în timpul
programului de interacţiune cu publicul strict
activităţi de serviciu.
Art. 74 Este recomandabil ca spaţiile de interacţiune cu
publicul să fie accesibile, cu afişaj corespunzător, amenajate în
încăperi adecvate, ventilate şi dotate cu mobilier funcţional.
Art. 75 Pentru identificarea vulnerabilităţilor de comunicare şi
de funcţionare a compartimentelor auxiliare se pot utiliza mijloace
de obţinere a feedback-ului beneficiarilor serviciilor furnizate.
Art. 76 În vederea eficientizării activităţii compartimentelor
auxiliare se va urmări ca avocaţii şi justiţiabilii să aibă acces
efectiv la mijloacele tehnice alternative de informare: portal,
info-chioşcuri funcţionale, birouri de informare a publicului,
panouri de afişaj electronic a activităţii din sălile de judecată,
dosarul electronic.
Subsecţiunea 3.2.
Grefa
Art. 77 În scopul îmbunătăţirii comunicării cu grefa
instanţelor şi parchetelor este necesară comunicarea de către
26
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avocaţi, executori judecătoreşti şi de alţi profesionişti ai dreptului,
a datelor de contact complete, în mod special a numerelor de
telefon şi a adreselor de e-mail.
Art. 78 În acest sens, este oportună facilitarea comunicării
profesioniştilor cu grefa prin intermediul notelor telefonice sau a
poştei electronice.
Art. 79 Este de utilitate ca încheierile de încuviinţare a
executării silite, respectiv încheierile de suspendare a executării
silite să fie comunicate cu celeritate executorilor judecătoreşti
pe adresele de e-mail indicate de aceştia.
Art. 80 La instanţele unde este implementat sistemul
dosarului electronic se va urmări încărcarea cu celeritate în dosarul
electronic de către personalul auxiliar a încheierilor de şedinţă şi
a celorlalte acte de procedură întocmite de către instanţă, a
înscrisurilor depuse de părţi în timpul şedinţei de judecată, precum
şi a probelor administrate în cursul judecăţii (depoziţia martorului,
interogatoriile, declaraţiile părţilor din procesul penal etc.).
Subsecţiunea 3.3.
Registratura
Art. 81 Programul de lucru cu publicul al
registraturii trebuie să fie adecvat volumului de
activitate specific instanţei şi parchetului, astfel
încât timpii de aşteptare să fie cât mai reduşi.
Art. 82 Programul de lucru al registraturii ar
putea să cuprindă un interval de timp destinat exclusiv avocaţilor,
executorilor judecătoreşti, consilierilor juridici şi practicienilor în
insolvenţă.
Art. 83 În timpul vacanţelor judecătoreşti, programul
registraturii ar trebui să fie menţinut la un interval de timp
adecvat pentru a se putea evita supraaglomerarea, urmând ca
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acesta să fie adus la cunoștința publicului prin intermediul
portalului instanței.
Art. 84 Ar putea fi utilă confirmarea primirii actelor transmise
prin serviciile de poştă electronică prin instituirea unui mod
automat de răspuns, în modalitatea recomandată la art. 69.
Art. 85 La instanţele unde este dezvoltată aplicaţia dosarului
electronic este necesar ca actele depuse la registratură să fie
scanate în cel mai scurt timp.
Subsecţiunea 3.4.
Arhiva
Art. 86 Programul cu publicul al arhivei va fi adecvat
volumului de activitate specific instanței, astfel încât timpul de
aşteptare să fie unul rezonabil.
Art. 87 (1) În materie civilă, se recomandă facilitarea
studierii, în cadrul arhivei instanţei, a dosarelor civile aflate în
faza de regularizare.
(2) În materie penală, se recomandă facilitarea studierii, în
cadrul arhivei instanţei, a dosarelor aflate în etapa camerei
preliminare.
(3) Instanţele de judecată trebuie să pună la dispoziţia
procurorilor de şedinţă spaţii special amenajate, pentru studiul
dosarelor aflate în etapa camerei preliminare sau a judecăţii, iar în
măsura în care nu există asemenea spaţii, să asigure un interval orar
distinct, suficient pentru studiul dosarelor de către procuror la arhiva
instanţelor.
Art. 88 Pe perioada vacanţelor judecătoreşti,
programul de lucru cu publicul al arhivei ar trebui
stabilit astfel încât să se evite supraaglomerarea,
urmând a fi adus la cunoştinţa publicului prin
intermediul portalului instanţei.
28
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Secţiunea 4.
Aspecte privind onorariul avocatului
Subsecţiunea 4.1.
Onorariul avocatului ales
Art. 89 Avocaţii sunt invitaţi să formuleze înainte de începerea
dezbaterilor în fond cererea de obligare a părţii adverse la plata
cheltuielilor de judecată, precizând cuantumul şi natura sumelor
solicitate.
Art. 90 (1) Se recomandă ca, atunci când se
impun lămuriri suplimentare, preşedintele completului
să pună în discuţie capătul de cerere privind
cheltuielile de judecată, să interpeleze avocatul
cu privire la cuantumul onorariului şi să-i dea
posibilitatea să-şi exprime poziţia procesuală.
(2) De asemenea, în cauzele complexe, avocaţii pot să depună
note de cheltuieli în care să indice sumele solicitate, titlul acestora,
dovezile aferente, precum şi filele la care se regăsesc aceste dovezi.
Art. 91 (1) Reducerea cheltuielilor de judecată reprezentând
onorariul avocaţilor poate fi realizată, în condiţiile legii, cu titlu
de excepţie, atunci când există o vădită disproporţie între valoarea
obiectului cauzei, complexitatea cauzei, activitatea propriu-zisă
a avocatului şi onorariul solicitat.
(2) Se recomandă ca sintagma „vădit disproporționat”
cuprinsă în conținutul normei de procedură să fie interpretată în
înțelesul său semantic, acela de a fi clar pentru oricine că există
o disproporție care este evidentă.
(3) Este recomandabil ca reducerea cheltuielilor vizând
onorariului avocaţial să nu conducă practic la golirea de valoare
a prestaţiei profesionale a avocatului.
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Art. 92 (1) În aprecierea cuantumului onorariului avocaţial şi
a proporţionalităţii acestuia faţă de activitatea avocatului într-o
anumită cauză, ar putea fi avute în vedere criteriile regăsite în
Statutul profesiei de avocat, pentru stabilirea onorariilor, respectiv:
timpul şi volumul de muncă solicitate; natura, noutatea şi
dificultatea cazului; importanţa intereselor în cauză; notorietatea,
titlurile, vechimea în muncă, experienţa, reputaţia şi specializarea
avocatului; conlucrarea cu experţi sau alţi specialişti, impusă de
natura, obiectul, complexitatea şi dificultatea cazului; avantajele
şi rezultatele obţinute pentru profitul clientului ca urmare a muncii
depuse de avocat etc.
(2) Instanţa de judecată se va putea raporta la venitul net
obţinut de avocat la momentul la care decide asupra unei
eventuale reduceri, iar nu doar la venitul brut menţionat în
cuprinsul înscrisurilor doveditoare, având în vedere că deseori
onorariile avocaţiale includ şi TVA.
(3) În concret, este important a se aprecia faptul că onorariul
menţionat în contractul de asistenţă juridică şi evidenţiat în chitanţă
reprezintă o încasare brută din care avocatul achită nu doar costuri
fiscale, ci şi costuri administrative şi profesionale lunare.
Art. 93 În aprecierea activităţii avocatului este recomandabil
ca instanţa să ia în considerare şi prestaţiile mai puţin vizibile ale
avocatului, precum: consultaţiile juridice între termene, efortul
de a prelucra informaţiile primite de la client pentru a fi redate
într-o formă juridică şi clară, îndeplinirea unor proceduri
administrative aferente celor judiciare, timpul de aşteptare până
la strigarea cauzei etc.
Art. 94 Atunci când judecătorul procedează la reducerea
cheltuielilor de judecată reprezentate de onorariul avocaţial, o
astfel de decizie ar trebui să fie adecvat motivată, astfel încât să
se asigure transparenţa privind criteriile aplicate pentru această
reducere.
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Subsecţiunea 4.2.
Onorariul avocatului desemnat din oficiu
Art. 95 În privinţa avocatului desemnat din oficiu se aplică
protocolul în vigoare încheiat între Ministerul Justiţiei, Uniunea
Naţională a Barourilor din România şi Parchetul de pe lângă Înalta
Curte de Casaţie şi Justiţie.
Art. 96 În situaţia în care avocatul din oficiu nu realizează
prestaţia profesională specifică în cadrul procedurilor în care a
fost desemnat, se propune ca remediul să fie înlocuirea avocatului,
cu consecinţa neplăţii onorariului.

Secţiunea 5.
Aspecte privind onorariul executorului
judecătoresc şi alte cheltuieli necesare
executării
Art. 97 Cu respectarea limitelor prevăzute de legislaţia
referitoare la onorariile minimale şi maximale pentru serviciile
prestate de executorii judecătoreşti, cuantumul onorariului
executorului judecătoresc are în vedere specificul activităţii de
executare silită, precum şi drepturile, obligaţiile şi răspunderea
executorului judecătoresc.
Art. 98 (1) Executorul judecătoresc are în vedere, la
stabilirea cheltuielilor necesare executării silite şi a onorariului,
elemente precum: timpul şi volumul de muncă solicitate, natura
şi/sau dificultatea cauzei, importanţa intereselor în cauză,
conlucarea cu experţi sau alţi specialişti, cheltuielile necesare
funcţionării biroului, cheltuielile specifice profesiei şi
contribuţiile prevăzute de actele normative în vigoare, precum
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şi alte cheltuieli prevăzute de lege ori necesare desfăşurării
executării silite.
Art. 99 Instanţa de judecată, în analiza cuantumului
onorariului executorului judecătoresc, va avea în vedere criteriile
prevăzute exemplificativ la art. 98, precum şi venitul net obţinut
de executorul judecătoresc, iar nu cuantumul brut al cheltuielilor
stabilite.

Secţiunea 6.
Aspecte privind declaraţiile publice
Art. 100 Profesioniştii dreptului se bucură de libertate de
exprimare, asigurând în egală măsură respectarea prezumţiei de
nevinovăţie, a dreptului la un proces echitabil, a dreptului la viaţă
privată, a prezumției că până la dezlegarea pricinii obligațiile
litigioase ale părților nu au un caracter definitiv.
Art. 101 În scopul unei colaborări interprofesionale pe poziţii
de parteneriat şi a unui dialog constructiv, se recomandă evitarea
prezentării ca stare generală a unor situaţii particulare sau a unor
nemulţumiri individuale.

Secţiunea 7.
Aspecte privind confidenţialitatea
client-avocat
Art. 102 (1) În aprecierea calității de reprezentant a
avocatului se va avea în vedere faptul că, în conformitate cu
prevederile Statutului profesiei de avocat, împuternicirea
avocaţială şi delegaţia de substituire au forţă probantă deplină
până la înscrierea în fals.
32
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(2) Instanţele de judecată şi procurorul vor solicita depunerea
contractului de asistenţă juridică dintre avocat şi client numai în
mod excepţional şi pentru motive temeinic justificate.
Art. 103 Instanţele de judecată şi parchetele trebuie să
asigure persoanelor arestate sau deţinute spaţii corespunzătoare
care permit paza şi supravegherea, pentru a se putea consulta cu
avocatul ales sau numit din oficiu, în condiţii de confidenţialitate,
anterior debutului şedinţei de judecată.
Art. 104 Persoanele
posibilitatea de a consulta
instanţelor de judecată
amenajate, în condiţiile
securitate şi pază.

private de libertate trebuie să aibă
dosarul împreună cu avocatul la sediul
şi al parchetelor, în locuri special
legale, cu asigurarea măsurilor de

Secţiunea 8.
Stagiarii profesiilor juridice
Art. 105 Stagiarii reprezintă viitorul profesiilor juridice, iar
pentru o corectă formare profesională a acestora, debutul în
activitatea practică trebuie însoţit de răbdare şi înţelegere din
partea persoanelor cu expertiză practică îndelungată.
Art. 106 Profesioniştii dreptului sunt invitaţi să asigure o
atentă integrare a stagiarilor în diferitele domenii în care
activează, ţinându-se seama că interacţiunea cu aceştia poate
constitui un prilej privind noi abordări practice sau pentru
reîmprospătarea perspectivelor.
Art. 107 În raporturile cu debutanţii profesiilor juridice
trebuie avut în vedere faptul că aceştia sunt supuşi unor presiuni
psihologice însemnate şi particulare, cea a sălii de judecată, unde
este inerentă interacţiunea cu justiţiabilii şi cu ceilalţi participanţi
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la actul de justiţie şi unde procedurile sunt supuse unei solemnităţi
specifice, precum şi cea a volumului de muncă ridicat.
Art. 108 Stagiarii ar trebui îndrumaţi prioritar în privinţa
regulilor deontologice specifice tuturor profesiilor juridice, precum
şi în sensul de a oferi respect şi curtoazie profesională egală
tuturor profesioniştilor implicaţi în realizarea actului de justiţie.
Art. 109 Pentru o bună iniţiere în activitatea practică,
persoanele care poartă responsabilitatea administrativă în cadrul
profesiilor juridice sunt invitate să se preocupe şi să ia măsurile
necesare pentru îndrumarea stagiarilor de către profesionişti cu
experienţă.
Art. 110 (1) Este oportun să se organizeze cursuri de formare
profesională comună diferitelor profesii juridice, care să includă
şi aspecte incidente în munca juridică din ştiinţele comunicării,
psihologie, sociologie, retorică şi teoria argumentării.
(2) Se subliniază rolul esenţial al Institutului Național pentru
Pregătirea și Perfecționarea Avocaţilor şi al Institutului Naţional
al Magistraturii, în asigurarea pregătirii profesionale iniţiale a
stagiarilor în domeniile sus-amintite.
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Capitolul III
Comunicarea în afara procedurilor, dar în
incinta instituţiei, forme de exteriorizare a
respectului reciproc, spaţiu de comunicare
comun (formal sau informal)
Art. 111 (1) Prezentul ghid porneşte de la premisa că relaţiile
informale şi colegiale dintre practicienii dreptului care deservesc
înfăptuirea justiţiei trebuie să fie fireşti.
(2) Se încurajează o comunicare deschisă, naturală şi
colegială între toţi profesioniştii dreptului, o astfel de comunicare
permiţând o atmosferă de lucru deschisă, productivă, eficientă şi
cu impact pozitiv asupra percepţiei justiţiabililor şi calităţii actului
de justiţie.
Art. 112 Formele de exteriorizare a respectului – saluturile,
convers aţiile şi interacţiunile – în interiorul instituţiei sunt
normale, dar se va avea în vedere că este potrivit a fi menţinut
un cadru general formal, neutru şi profesionist, chiar dacă se
desfăşoară în afara procedurilor specifice instanţelor de judecată
şi parchetelor.
Art. 113 (1) Simpla interacţiune umană prin răspunsul natural
la salut ori o strângere de mână nu trebuie considerată nepotrivită
sau să i se confere o altă semnificaţie decât cea care ţine de
bunele maniere.
(2) Purtarea în incinta instituţiei a unor conversaţii în limite
de timp rezonabile ar trebui considerată drept o manifestare
acceptată a unor relaţii colegiale între magistraţi şi ceilalţi
profesionişti ai dreptului, fără alte conotaţii.
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Art. 114 Pentru a încuraja interacţiunile dintre categoriile
profesionale ale sistemului judiciar, în sediile instanţelor se pot
amenaja spaţii comune de întâlnire şi discuţie care să fie destinate
socializării, dezbaterilor de interes general pentru profesie,
activităţilor de studiu, după modelul deja furnizat de existenţa
unor asemenea spaţii în sediile Curţii Europene a Drepturilor
Omului sau Curţii de Justiţie a Uniunii Europene.
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Capitolul IV
Interacţiunile dintre profesioniştii
dreptului în afara cadrului instituţional
Art. 115 În contextul în care magistraţii,
avocaţii, consilierii juridici, notarii, executorii
judecătoreşti, practicienii în insolvenţă au o
pregătire iniţială comună şi sunt parteneri în
realizarea actului de justiţie, este firesc ca
aceştia să dezvolte relaţii şi în afara cadrului
instituţional. De exemplu, sunt frecvente situaţiile în care
profesioniştii dreptului pot exercita activităţi didactice în mediul
universitar, pot colabora la elaborarea unor acte normative, a unor
lucrări ştiinţifice de specialitate, articole, lucrări literare,
respectiv pot participa la activităţi sportive comune sau pot fi
implicaţi în evenimente sociale extraprofesionale.
Art. 116 Pentru garantarea prestigiului actului de justiţie
este necesar ca profesioniştii dreptului deopotrivă să asigure
imparţialitatea şi aparenţa de imparţialitate, prin mijloacele
procedurale prevăzute de lege, atunci când relaţiile personale
apropiate dintre aceştia sunt de notorietate.
Art. 117 Se va avea în vedere şi obligaţia de rezervă a
magistratului care implică un just echilibru între viaţa privată,
libertatea de exprimare, pe de o parte, şi nevoia de a proteja
autoritatea actului de justiţie şi drepturile altor persoane, pe de
altă parte.
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Capitolul V
Activităţi comune interinstituţionale
Secţiunea 1.
Formarea profesională comună în relaţia dintre
magistraţi şi avocaţi
Art. 118 Cunoaşterea reciprocă a profesiilor juridice poate
fi încurajată printr-o formare profesională iniţială comună în
anumite domenii, precum şi prin stagii de practică efective în
cadrul celorlalte profesii juridice, pentru facilitarea înţelegerii
mecanismului de funcţionare a acestora, încă de la debutul
activităţii profesioniştilor.
Art. 119 (1) Formarea profesională comună va
putea fi integrată și în instruirea continuă, cu
includerea unor teme, ca de exemplu: ultimele
modificări legislative în diverse specializări, aspecte
de deontologie profesională, scrierea juridică,
comunicarea interprofesională, utilizarea mijloacelor
tehnice moderne de comunicare, inclusiv a dosarului electronic,
organizarea judiciară şi circuitul actelor de procedură în instanţe,
accesarea unor informaţii care se regăsesc pe portalul instanţelor,
informaţii referitoare la compunerea completurilor, organigrama
instanţelor, modalitatea de programare a şedinţelor de judecată,
programul instanţelor, chestiuni administrative legate de accesul
efectiv la instanţă.
(2) Astfel de programe comune trebuie desfăşurate cu o anumită
periodicitate care să asigure înţelegerea şi deprinderea mecanismelor
reciproce de organizare şi funcţionare a fiecărei profesii.
38
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Art. 120 Se recomandă participarea comună şi concomitentă
în cadrul proiectelor privind educaţia juridică în şcoli, scopul
acestor programe fiind formarea unei educaţii juridice primare în
rândul tinerilor, benefică atât întregului sistem de justiţie, cât şi
societăţii în general.
Art. 121 (1) Este recomandabilă realizarea de întâlniri
periodice profesionale şi administrative între conducerile curţilor
de apel, instanţelor și parchetelor din raza acestora şi conducerile
barourilor.
(2) În acest demers este oportună inventarierea periodică a
problemelor de drept şi a celor administrative, respectiv de
comunicare identificate, prin desemnarea unor persoane responsabile
cu aceasta chestiune, urmând a se identifica în comun soluţii adecvate.
Art. 122 Este încurajată crearea unui mecanism de semnalare
a situaţiilor de practică neunitară între barouri și parchete, pe
de-o parte, și barouri și instanțe, pe de altă parte, fără a omite
posibilitatea sesizării colegiilor de conducere ale curţilor de apel
pentru analizarea oportunităţii promovării unor recursuri în
interesul legii.
Art. 123 Este oportună încurajarea dialogului interinstituţional
real dintre barouri şi instanţe în probleme de natură profesională
prin diverse mijloace, cum ar fi desemnarea unui consilier din
barou care să participe la şedinţele de practică neunitară,
transmiterea către instanţe şi parchete a hotărârilor barourilor
relevante pentru activitatea lor practică etc.
Art. 124 Se recomandă organizarea în comun de conferinţe,
inclusiv cu participare internaţională, conferinţe-dialog sau
interactive, ateliere de lucru pe teme juridice de actualitate,
seminare privind modificările legislative şi pe aspecte juridice
generale având ca invitaţi cadre universitare.
Art. 125 Profesioniștii dreptului sunt încurajați să participe
împreună la schimburi de experiență cu omologi din străinătate.
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O astfel de practică ar putea duce la cunoașterea și implementarea
în țară a unor mecanisme care s-au dovedit deja funcționale în
alte sisteme juridice. Mecanismele pot să vizeze, de exemplu,
eficientizarea comunicării interinstituționale și interprofesionale.
Art. 126 Poate fi utilă participarea reciprocă atât a
reprezentanţilor magistraţilor, cât şi a reprezentanţilor avocaţilor
la şedinţele de bilanţ şi la adunările generale organizate de
instanţe, parchete, barouri.

Secţiunea 2.
Forme de socializare între magistraţi şi celelate
profesii juridice, în cadru informal
Art. 127 Se recomandă organizarea şi participarea la evenimente
comune, într-o pondere reprezentativă pentru fiecare profesie.
Art. 128 Se pot organiza şi activităţi comune
interinstituţionale informale, cum ar fi organizarea
de competiţii sportive sau participarea la acestea
cu echipe comune, organizarea periodică de
evenimente social-culturale şi activităţi recreative.
Art. 129 Se pot constitui grupuri de dialog on-line referitoare
la aspecte de comunicare şi organizare ale acestor tipuri de
activităţi, avându-i ca participanţi pe reprezentanţii instanţelor,
parchetelor şi ai celorlalte profesii juridice.

Secţiunea 3.
Relaţionarea cu executorii judecătoreşti
Art. 130 Corpul executorilor judecătoreşti reprezintă un
partener esenţial în desfăşurarea actului de justiţie în materie
civilă, prin urmare se impun a fi instituite pârghii de comunicare
eficiente între aceştia şi magistraţi, respectiv avocaţi.
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Art. 131 Formarea profesională iniţială a
executorilor ar trebui să cuprindă stagii de
practică în cadrul instanţelor de judecată,
parchetelor, respectiv cabinetelor sau
societăţilor de avocatură, stagii care să le
permită contactul direct cu modalitatea de
funcţionare a acestora. În acelaşi sens, ar fi necesar ca formarea
iniţială a magistraţilor şi avocaţilor să cuprindă stagii de practică
în cadrul birourilor de executori judecătoreşti sau a altor forme
de organizare a acestora.
Art. 132 Se propune ca executorii judecătoreşti să participe
la formarea profesională continuă propusă pentru magistraţi şi
avocaţi, iar astfel de programe comune ar putea fi desfăşurate cu
o anumită periodicitate, pentru a-şi atinge scopul declarat.
Art. 133 Se recomandă participarea executorilor judecătoreşti
în cadrul proiectelor privind educaţia juridică în şcoli, alături de
magistraţi şi avocaţi.
Art. 134 Ar fi oportună dezbaterea periodică a problemelor
de drept şi a celor de comunicare identificate prin desemnarea
anumitor persoane pentru această sarcină din cadrul fiecărei
profesii, urmând a se identifica soluţiile adecvate în cadrul unor
seminare, şedinţe de conlucrare comune.
Art. 135 Se apreciază ca fiind necesară realizarea de întâlniri
periodice profesionale, organizatorice şi administrative între
conducerile curţilor de apel sau instanţelor din raza curţilor
respective şi conducerile camerelor executorilor, precum şi
efectuarea de schimburi de experienţă.
Art. 136 Poate fi utilă participarea reciprocă a reprezentanţilor
executorilor judecătoreşti, ai magistraţilor, respectiv ai avocaţilor
la congresele, şedinţele de bilanţ şi la adunările generale.
Art. 137 Executorii judecătoreşti, prin formele de organizare
specifice, pot semnala instanţelor situaţiile de practică neunitară,
fără a omite posibilitatea sesizării colegiilor de conducere ale
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curţilor de apel, pentru promovarea unor eventuale recursuri în
interesul legii.
Art. 138 Se recomandă organizarea şi participarea în comun
la conferinţe, inclusiv cu participare internaţională, conferinţedialog interactive, ateliere de lucru pe teme juridice de actualitate
şi modificări legislative, precum şi pe teme juridice generale.
Art. 139 (1) În ceea ce priveşte comunicarea actelor în cauzele
aflate pe rolul instanţelor de judecată, este încurajată comunicarea
prin mijloace de tipul e-mailului, faxului sau a altor modalităţi care
asigură transmiterea actului şi confirmarea primirii lui.
(2) Se recomandă instanţelor de judecată să comunice
hotărârile judecătoreşti, încheierile, minutele către executorii
judecătoreşti cu prioritate, prin intermediul e-mailului, cu
respectarea dispoziţiilor privind comunicarea actelor de procedură.
(3) Se recomandă instanţelor de judecată ca, pe parcursul
derulării procesului, în vederea stabilirii cheltuielilor de judecată,
să depună diligenţe ca partea în sarcina căreia au fost stabilite
obligaţiile de plată necesare fotocopierii actelor solicitate de la
executorul judecătoresc, să ataşeze la dosar dovada efectuării
plăţii.

Secţiunea 4.
Relaţionarea cu alte profesii juridice implicate
în actul de justiţie
Art. 140 Rolul celorlalţi profesionişti ai dreptului – notari,
consilieri juridici, practicieni în insolvenţă – este, de asemenea,
important în înfăptuirea actului de justiţie. Tocmai de aceea este
necesară crearea unui mecanism de comunicare interinstituțională
care să permită reglarea în timp real a disfuncţionalităţilor
reciproce semnalate în practica profesională.
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Art. 141 Formarea profesională iniţială a altor profesii
juridice ar trebui să cuprindă stagii de practică în cadrul instanţelor
de judecată, cabinetelor sau societăţilor de avocatură, birourilor
de executori judecătoreşti, stagii care să le permită contactul
direct cu modalitatea de funcţionare a acestora.
Art. 142 Se propune ca şi aceste categorii profesionale să
participe la formarea profesională continuă comună cu o frecvenţă
suficientă pentru a atinge scopul urmărit.
Art. 143 Profesioniştii dreptului sunt invitaţi să susţină şi să
se implice în cadrul proiectelor privind educaţia juridică în şcoli,
alături de magistraţi, avocaţi şi executori judecătoreşti.
Art. 144 Profesiile juridice, prin organismele profesionale
reprezentative, sunt invitate la inventarierea periodică a
problemelor de drept şi a celor de comunicare, urmând a se
identifica soluţiile adecvate în cadrul unor seminare sau şedinţe
de conlucrare comune.
Art. 145 (1) Se propune participarea reciprocă a
reprezentanţilor notarilor, consilierilor juridici, practicienilor în
insolvenţă, executorilor, magistraţilor şi avocaţilor la congresele,
şedinţele de bilanţ şi la adunările generale, după caz.
(2) Se recomandă organizarea şi participarea în comun la
conferinţe, inclusiv cu participare internaţională, conferinţedialog interactive, ateliere de lucru pe teme juridice de actualitate
şi modificări legislative, cât şi pe teme juridice generale.
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Capitolul VI
Stabilirea unui mecanism de dialog
permanent interprofesional şi a unor
proceduri de rezolvare a diferendelor
Art. 146 Este cunoscut faptul că în sistemul judiciar
chestiunile administrative sau aspectele de practică neunitară pot
face obiectul dezbaterilor în cadrul întâlnirilor trimestriale
organizate pe secţii la nivelul curţilor de apel, însă această
practică este insuficientă raportat la celelalte profesii juridice.
Art. 147 (1) Este în beneficiul desfăşurării unui act de justiţie
calitativ şi eficient crearea unui mecanism de comunicare
interinstituţională care să permită reglarea în timp real a
disfuncţionalităţilor semnalate.
(2) Se recomandă constituirea unor grupuri de dialog
interprofesional cu participarea reprezentanţilor instituţiilor
implicate prin care să se realizeze o inventariere periodică a
problemelor juridice, precum şi a celor de comunicare şi de
relaţionare ivite între membrii comunităţii juridice din
circumscripţia fiecărei curţi de apel.
Art. 148 La nivel naţional ar fi utilă elaborarea unor proceduri
concrete prin care să se preîntâmpine conflictele interprofesionale
şi să se faciliteze aplanarea celor deja existente, printr-un set de
reguli principiale care să sprijine o comunicare interprofesională
continuă şi deschisă.
Art. 149 Derularea unor proiecte comune interprofesionale
este de natură să contribuie la realizarea unei culturi juridice
menite să confere încredere societăţii în actul de justiţie.
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