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CAPITOLUL I
Introducere
Camera de consiliu se înfăţişează sub două aspecte, cel dintâi,
reprezentând învelişul formal al noţiunii, se referă la spaţiul
concret desemnat a servi drept cadru de desfăşurare al activităţilor cu caracter jurisdicţional, mai precis un locus purtând această
denumire concretă, şi în care, fără a dispune de facilităţi specifice
ori caracteristici funcţionale, se derulează acele activităţi (fie ele
şedinţe de judecată în întreg ansamblul lor, ori doar partiţii ale
acestora, în sensul de măsuri afluente cursului procesual) pe care
legiuitorul le-a conceput ca susceptibile de a asigura o bună şi
echitabilă administrare a justiţiei în acord cu exigenţele de rang
constituţional şi supranaţional, fără a necesita în acest scop o
prezenţă cvasinelimitativă a publicului – expresie a principiului
publicităţii – garanţie a dreptului la un proces echitabil. Cel de-al
doilea aspect ataşează noţiunii încărcătura sa de ordin eminamente juridic, şi anume un set de reguli ce guvernează procesul
civil desfăşurat la o scară micro, dar care se subordonează – de
obicei – în condiţii nederogatorii principiilor generale de drept
procesual civil, respectând inclusiv garanţia publicităţii cu valenţa
de publicitate faţă de părţi şi amputând componenta de publicitate
în accepţiunea de deschidere către publicul larg.
Geneza noţiunii în istoricul normativ român a parcurs de la
forma în care camera de consiliu era ataşată – în principal – procedurii necontencioase, până la Codul de procedură civilă în forma
astăzi în vigoare, adaptat dinamicii sociale din lumea contemporană în care se simte nevoia stringentă de a asigura transparenţa prin care se realizează actul de justiţie ca un corolar al
tuturor celorlalte garanţii procesuale şi, totodată, preocuparea
faţă de ipotezele în care se renunţă la publicitatea absolută,
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considerându-se că au prevalenţă protecţia vieţii private ori a
intereselor statale – ceea ce s-ar putea traduce în forma unei
concepţii duale ce oscilează între aceşti doi poli în intenţia de a
oferi plenitudine de protecţie atât interesului privat, cât şi celui
public, obiectiv de altfel greu de atins fără a sacrifica, fie şi parţial
şi în mod cu totul excepţional, unul sau celălalt dintre ele. Cea mai
recentă etapă, cea a noului Cod de procedură civilă, aduce un suflu
nou printr-o configurare diferită a procesului civil tocmai din
această perspectivă: se tinde spre a inversa regula, astfel, camera
de consiliu, deşi nu se poate spune că devine dreptul comun, totuşi
apare ca fiind cel puţin în egală măsură de uzitată precum şedinţa
publică, după cum cercetarea judecătorească apare ca fiind cel
puţin în egală măsură de înrâuritoare asupra soluţiei precum
dezbaterile asupra fondului.
Lucrarea îşi propune să trateze de o manieră sistematizată
problematica ocazionată de acest mod de desfăşurare a procesului
civil, pornind de la o serie de distincţii cu caracter preliminar
menite să lămurească sensul a trei noţiuni interdependente:
şedinţa publică, şedinţa din camera de consiliu şi şedinţa secretă.
După cum nu se poate susţine cunoaşterea plenară a unei
noţiuni fără aprofundarea viziunii primare asupra sa, lucrarea va
aborda prevederile Codului de procedură civilă de la 1865 şi va
cerceta intenţia care a stat la baza legiuitorului prin raportare la
epoca respectivă, în dreptul naţional şi în cel străin.
O parte importantă a lucrării va fi dedicată exigenţelor şi
garanţiilor procesuale referitoare la camera de consiliu, atât prin
prisma interferenţei sale cu alte principii de drept procesual civil
şi de drept constituţional, cât şi prin filtrul pactelor şi convenţiilor
internaţionale la care România este parte şi, nu în cele din urmă, a
regimului sancţionator, ca trăsătură ce poartă, pe lângă rolul
disuasiv, şi reflecţia dispoziţiei ocrotite.
În lumina schimbărilor preconizate, lucrarea se va apleca
totodată asupra realităţii care va confrunta întregul corp de practicieni ai dreptului, şi anume îmbrăţişarea noului Cod de procedură
civilă, fapt care va permite o privire comparativă între cele două

Introducere

9

viziuni asupra procesului civil: cel experimentat prin vechiul Cod
şi cel propus şi descris de noul Cod, fără a omite însă legislaţia ce
excedează cadrului reglementar codificat, anume prevederile din
legi speciale, mai precis analiza modului în care acestea se coroborează, cu sau fără nevoia unor adaptări suplimentare.
Nu în cele din urmă, lucrarea nu va scăpa din vedere aspecte
de drept comparat, care vor permite, pe lângă o privire critică, şi o
sondare a modelelor ce au servit drept sursă de inspiraţie şi
posibilitatea de a aduce amendamente sub forma propunerilor de
lege ferenda pentru ipoteza în care pe parcursul perioadei de
cristalizare a noului Cod se vor reliefa incongruenţe la nivelul
interpretării şi aplicării sale în jurisprudenţă, în ideea că orice
sistem, indiferent de gradul său de performanţă, rămâne mereu
unul perfectibil.
Tema aleasă îşi găseşte justificarea în mod legitim prin aceea
că deşi noţiunii nu îi aparţine în complexul normativ o instituţie,
procedură sau măsură faţă de care să fie legată în mod indisolubil
şi care, pe această cale, să îi confere o existenţă de sine stătătoare
ori un raport sine qua non care să o califice ca element distinctiv,
totuşi ea se distinge prin aceea că se regăseşte fie ca imperativ, fie
ca posibilitate, în funcţie de natura şi circumstanţele cauzei, în
modul în care acestea sunt reglementate; mai mult decât atât,
frecvenţa cazurilor în care ea apare îi generează o largă incidenţă
în practică, motiv pentru care îşi merită alocarea unui studiu
aprofundat.
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CAPITOLUL II
Locul de desfăşurare al judecăţii: de la sala
de şedinţe la mediul virtual
Împrejurarea că astăzi justiţia, ca serviciu public nu doar prin
prisma utilităţii sale, ci şi prin prisma modului său de realizare,
este o chestiune ce pare a ţine de firescul aşezării lucrurilor nu
face ca acestea să fi fost mereu astfel orânduite.
O scurtă incursiune în istorie ne trimite la, poate, cea mai
celebră cameră de consiliu: Camera Stellata, cu sediul la Palatul
Westminster, care a funcţionat începând din secolul XV şi până în
anul 1641, o figură de tristă amintire, de altfel, deoarece în respectiva încăpere se desfăşurau judecăţi complet secrete, la nivelul la
care nu erau admise nici părţile împricinate şi nici martori.
Camera Stellata era în realitate o instanţă în sine, care prin
maniera absconsă de funcţionare s-a dezvoltat într-o temută armă
politică lipsită de obiectivitate şi guvernată de arbitrariu1.
În sistemul common law, cauza-reper atunci când vine vorba despre
publicitatea justiţiei raportată la publicul larg este Scott c. Scott, datând din anul
1913 (textul integral al deciziei: http://www.bailii.org/uk/cases/UKHL/1913/
2.html, data ultimei accesări 8 septembrie 2014). În speţa amintită s-au conturat,
pe cale jurisprudenţială, principiile unei justiţii deschise. Pe scurt, soţii Scott
cereau anularea căsătoriei pentru neconsumare, date fiind chestiunile intime ce
urmau a fi dezbătute, iar instanţa competentă (Divorce Court) a dispus audierea
cauzei în camera de consiliu (in camera). După încheierea procesului, reclamanta
(dna Scott) a obţinut prin intermediul reprezentantului său transcrieri ale
şedinţei de judecată, pe care le-a multiplicat şi le-a diseminat unor persoane
cunoscute (de exemplu, tatălui domnului Scott, surorii etc.). Dl Scott a formulat o
plângere prin care a solicitat condamnarea fostei sale soţii pentru comiterea
infracţiunii de ultraj judiciar (contempt of court). În soluţionarea acestei cauzei
Camera Lorzilor a decis că instanţa de divorţ nu era îndreptăţită să audieze cauza
în camera de consiliu. În considerentele acestei decizii s-a exprimat că acolo unde
1

