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Convenție  Convenția pentru apărarea drepturilor omului şi 

a  libertăților fundamentale (Convenția europeană 
a drepturilor omului) 

CSJ  Curtea Supremă de Justiție 
CSM  Consiliul Superior al Magistraturii 
dec.  decizie 
Dreptul  revista „Dreptul” – serie nouă 
e.g.  exempli gratia 
Ed.  Editura 
ed.  ediția 
H.G.  Hotărârea Guvernului 
ibidem  acelaşi autor, aceeaşi lucrare 
ICCJ  Înalta Curte de Casație şi Justiție 
Jud.  Judecătoria 
lit.  litera 
M. Of.  Monitorul Oficial al României, Partea I 
n.n.  nota noastră (a autorilor) 
NCC  Noul Cod civil 
NCPC  Noul Cod de procedură civilă republicat 
O.G.  Ordonanța Guvernului 
O.U.G.  Ordonanța de urgență a Guvernului 
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op. cit.  opera citată 
p.  pagina 
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PR  revista „Pandectele Române” 
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s.n.  sublinierea noastră (a autorilor) 
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Prefaţă 

 
”The function of the judge occupies the central 

stage  of  the  juridical  system,  for  it  is  his  or  her 
interpretive activity more than anything else that 
guarantees  the  integrity  of  law  and  thus  the 
independence  of  the  judiciary”  (I.  Copoeru,  
A Schutzian Perspective on the Phenomenology of 
Law in the Context of Positivistic Practices, studiu 
publicat  online  în  revista  „Springer  Science+ 
Business Media”, B.V., 2008, p. 7). 

 
 

Alegerea temei acestei cărți se datorează, în primul rând, pro‐
fesiei noastre, a autorilor, care suntem judecători de carieră și am 
simțit nevoia de a vorbi despre rolul  judecătorului  în cadrul pro‐
cesului civil, într‐un mod care să reflecte complexitatea poziției pe 
care o ocupă acest participant  în proces,  inclusiv o  incursiune  în 
mintea sa atunci când rezolvă dilemele de orice natură pe care le 
implică luarea deciziei. 

Am ales o abordare nouă, renunțând să tratăm sistemele pri‐
vind rolul judecătorului și atribuțiile sale în diverse etape ale pro‐
cesului.  Ceea  ce  ne‐am propus  a  fost  să  ne  ridicăm,  cumva,  dea‐
supra  textelor  concrete  ale Codului de procedură civilă  și  să pri‐
vim prerogativele judecătorului din perspectiva principiilor drep‐
tului, în general, și ale dreptului procesual civil, în special. 

Astfel, apreciem că principiile dreptului sunt mijloace, instru‐
mente  de  lucru  folosite  de  judecător  pentru  a  interpreta  textele 
neclare sau imperfecte ale Codului. 

De  aceea,  nici  nu  abordăm  atribuțiile  judecătorului  în  con‐
textul fiecărei instituții juridice, ci în aplicarea principiilor centrale 
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ale dreptului și ale procesului civil, încercând să oferim o metodă 
de gândire care se ridică deasupra perisabilității textelor concrete 
ale Codului la un moment dat. 

Explicând rolul  judecătorului din perspectiva principiilor, am 
utilizat multe dintre  instituțiile  reglementate de Cod,  fără  a  avea 
nici pe departe pretenția că am epuizat orice exemplu posibil sau 
toată problematica textelor de lege evocate, ci doar în scopul de a 
oferi soluții ce pot fi utilizate în multe alte situații ce se ivesc ori se 
pot ivi în practica judiciară de fiecare zi.  

Lucrarea este structurată în cinci capitole, patru dintre acestea 
raportându‐se  la  acele  principii  fundamentale  care  conturează 
principalele  prerogative  ale  judecătorului  în  procesul  civil,  capi‐
tolul  final  fiind  o  sinteză  care  explică modul  în  care  judecătorul 
gândește cauza și legea, respectiv activitatea sa creatoare în inter‐
pretarea  și  aplicarea  legii  și  în  găsirea  celor mai  potrivite  soluții 
pentru toate părțile din proces. 

Fiecare  capitol  începe  cu  un  preambul,  care  explică  scopul 
urmărit,  și  se  termină  cu  concluzii  succinte,  care  oferă  o  radio‐
grafie a conținutului. 

Cartea se adresează fiecărui judecător, reprezentând, credem, 
un  drum  pe  care  pot  păși  în  siguranță,  indiferent  de  problema 
concretă  cu  care  se  confruntă  la  un  moment  dat.  Aceasta,  spre 
exemplu, deoarece, de multe ori, judecătorul cauzei este reticent în 
a  avea  un  dialog  constructiv  cu  părțile,  de  teamă  să  nu  se  ante‐
pronunțe,  sau  în  a  interpreta  un  text  de  lege  în  spiritul,  și  nu 
neapărat în litera sa, iar o lucrare de specialitate în domeniu poate 
constitui un reper pentru soluții curajoase, novatoare, care să țină 
seama de nevoile unei societăți în permanentă schimbare.  

Aceasta  se  adresează  și  altor  participanți  din  procesul  civil, 
specialiști ai dreptului sau justițiabili,  în scopul declarat de a face 
lumină  cu  privire  la  chestiunile  concrete  pe  care  aceștia  le  pot 
solicita judecătorului, respectiv cu privire la așteptările pe care le 
pot avea cu privire la conduita acestuia.  

               
        AUTORII 


