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JUDICIÁR, -Ă, judiciari, -e, adj. 1. Care ține de justiție, privitor la justiție; judecătoresc. ◊ Cronică judiciară = dare de seamă 

asupra proceselor și dezbaterilor care au loc înaintea justiției. 2. Făcut prin autoritatea justiției. [Pr.: -ci-ar] – Din fr. judiciaire, 

lat. judiciarius.  

 

Surse:  Dicționarul explicativ al limbii române, ediția a II-a, Academia Română, Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan”, Editura Univers Enciclopedic, 1998. 
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În România, principiile, structura şi 

modul de organizare a sistemului judiciar 

sunt consemnate în Constituţia României şi 

în cadrul Legii nr. 304/2004 privind organi-

zarea judiciară, republicată. 

 Conform acestora, puterea 

judecătorească este exercitată de către 

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, împreună 

cu celelalte instanţe judecătoreşti stabilite 

de lege: curţi de apel, tribunale, tribunale 

specializate, instanţe militare, judecătorii. 

Consiliul Superior al Magistraturii serveşte 

drept garantul independenţei justiţiei, iar 

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie este in-

stanţa supremă a României, fiind împărţită 

în patru secţii: secţia penală, secţia civilă şi 

de proprietate intelectuală, secţia comer-

cială, şi secţia de contencios administrativ 

şi fiscal, secţii cărora li se adaugă un Com-

plet de Nouă Judecători şi Secţiile Unite.  

 În ceea ce priveşte restul in-

stanţelor judecătoreşti, în România există 

15 curti de apel, în a căror circumscripţie 

funcţionează mai multe tribunale şi tribu-

nale specializate, şi în cadrul carora 

funcţionează mai multe secţii şi complete 

specializate în diferite domenii. Tribunale-

le, în numar de 42, sunt organizate la nivel 

de judeţ şi municipiul Bucureşti, şi au sediul 

în oraşul reşedinţă de judeţ. Pe lângă 

secţiile şi completele specializate care 

funcţionează în cadrul tribunalelor, mai 

există şi tribunale specializate pe diferite 

domenii. În prezent există 4 astfel de tribu-

nale specializate. În circumscripţia fiecărui 

tribunal funcţionează mai multe judecăto-

rii, care pot avea mai multe secţii sau com-

plete specializate în cadrul lor. În total, în 

România există 188 de judecătorii, dintre 

care 11 nu funcţionează. 

 Pe langă curţi de apel, tribunale şi 

judecătorii, mai există şi tribunale militare 

şi parchete. Tribunalele militare sunt sub-

ordonate Tribunalului Militar Teritorial 

Bucureşti şi Curţii Militare de Apel 

Bucureşti, şi au fiecare statut de unitate 

militară. În ceea ce priveşte parchetele, ele 

funcţionează pe lângă fiecare curte de 

apel, tribunal, tribunal specializat, tribunal 

militar şi judecătorie. Parchetele de pe 

lângă curţile de apel şi tribunale sunt sin-

gurele parchete care au personalitate jurid-

ică. 

 Toate parchetele sunt coordonate 

de către Parchetul de pe lângă Înalta Curte 

de Casaţie şi Justiţie. Acesta are personali-

tate juridică şi, pe lângă activitatea de 

coordonare a parchetelor, mai gestionează 

şi bugetul Ministerului Public. Tot în cadrul 

Parchetului de pe lângă Înalta Curte de 

Casaţie şi Justiţie funcţionează şi Direcţia 

de Investigare a Infracţiunilor de Criminali-

tate Organizată şi Terorism, precum şi De-

partamentul Naţional Anticorupţie.  

 

VALORI 

cod filosofic profund 

internalizat care ser-

vește drept ghid pentru 

stabilirea obiectivelor, 

adoptarea deciziilor, 

soluționarea conflicte-

lor si modul de com-

portament 

 

 

PRINCIPII 

enunțarea conduitelor 

așteptate pentru onora-

rea fiecărei valori 

 

 

CULTURĂ DE 

ORGANIZAȚIE 

ansamblu de valori, 

principii, filosofie, prac-

tici și cutume care defi-

nesc o instituție 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


