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Rezumat 

• Autoritatea judecătorească ifuncționează separat, independent de puterile legislativă și executivă, de 

eventualele influențe ale unor politicieni sau partide.***organizare***ii 

• Instanțele judecătorești sunt: Curtea Constituțională, Înalta Curte de Casație și Justiție, Curtea de 

Apel(16 – exemplu CAB), Tribunalul și Judecătoria 

• Judecătorii sunt independenți și se supun doar legii, nu pot avea funcție publică sau privată. Există 
totuși o instituție care poate să sancționeze judecătorii, Consiliul Superior al Magistraturii. 

Judecătorii sunt propuși Președintelui de către Consiliul Superior al Magistraturii.  

• Ședințele judecătorești sunt publice, în afara cazurilor prevăzute de lege. 

• Statul în care domnește legea, este asigurată respectarea drepturilor fundamentale ale oamenilor  și 
este împiedicat abuzul de putere se numește stat de drept. Acesta permite existența unei societăți 

democratice, are la bază legi echitabile, aplicate nearbitrar. 

Opinii 

****”Puterea judecătoreasca e un concept abstract, folosit de multe ori în argumentele privind separarea și 

controlul reciproc al puterilor. În eseul 78 din seria Eseurilor Constituționale Americane (Federalist Papers) 

găsim o comparație deosebit de plastică între cele trei puteri, care își păstrează forța, după aproape două 

secole și jumătate: Executivul poartă sabia comunității; legislativul aprobă bugetul; judecătorii au doar 

mintea și judecata. ” 

**** http://despreculturacivica.blogspot.com/  

Prezumția de nevinovățieiii 

Deseori ea este încălcată în mass-media în goana după senzațional. Prejudiciile de imagine sunt foarte greu 

de reparat. 

Rebus 

Pe verticala AB = magistrat care 

prezidează procedurile judiciare, fie 

singur, fie ca parte a unui grup de 

judecători 

1. sinonim pentru drept, corect; 

2. organizație politică, economică și 

militară (.....Europeană) 

3. sistem politic actual în România 

4. autoritatea....reprezentată de Guvern 

5. ....de Apel, ....Constituțională 

6. sinonim pentru putere în stat 

7. instanța de judecată 

8. sinonim pentru părere 

9. cetățenilor li se cere......legilor 
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i http://www.cdep.ro/pls/dic/site2015.page?den=act2_1&par1=3#t3c6s1sba126 

 
 

ii https://www.nhp.ro/organizarea-sistemului-judiciar-in-romania/?lang=ro  

iii Constituţia României, în art. 23 alin. 11, consfinţeşte prezumţia de nevinovăţie ca principiu 
constituţional. La rândul său, Codul de procedură penală în vigoare, încă din art. 4, arată explicit 
că orice persoană este considerată nevinovată până la momentul stabilirii vinovăţiei sale printr-
o hotărâre judecătorească definitivă. O prevedere similară, introdusă în lege încă din anul 2003, 
era cuprinsă şi în dispoziţiile art. 52 din vechiul Cod de procedură penală. 
https://www.juridice.ro/384994/despre-prezumtia-de-nevinovatie-aplicabilitatea-principiului-
in-dubio-pro-reo-sau-cum-inculpatul-trebuie-sa-isi-dovedeasca-nevinovatia.html  
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