
ÎNTREBARI”ORGANIZAREA PROFESIILOR JURIDICE” 
  =106 grile, de fapt= 
 
1.Ce desemnează termenul de profesie? 
- o activitate sociala desfasurata indiferent de existenta unei pregatiri profesionale 
finalizata printr-un act de studiu 
 
2. Care sunt profesiile juridice in România ? 
- magistrat, notar public, avocat, executor judecatoresc, consilier juridic 
 
3. Care dintre profesiile juridice, poate fi prestata in mod liberal? 
- notarul public, avocatul, exec. jud. 
 
4. Care dintre profesiile juridice, poate fi prestata in mod liberal ? 
- notarul public, avocatul, exec. jud. 
 
5.Care dintre profesiile juridice, poate fi prestata si sub reglementarea statutului 
functionarului public ? 
- consilierul juridic 
 
6.Care dintre profesiile juridice, poate fi prestata si sub incidenta unui contract 
individual de muncă? 
- consilierul juridic 
 
7. Care dintre profesiile juridice, poate fi prestata si sub incidenta unui contract 
individual de muncă? 
- consilierul juridic 
 
8. Prin ce se caracterizează un corp profesional ? 
-reuneste toti membrii profesiei, adeziunea este obligatorie, fiecare corp incluzand toate 
persoanele abilitate sa exercite profesia  
 
9 Cui se subordonează corpurile profesionale ale diferitelor profesii juridice ? 
- nu se subordoneaza, au caracter autonom 
 
10. Prin ce sunt înfiintate corpurile profesionale ale profesiilor juridice? 
 
11. Ce reuneste corpul magistratilor ? 
- judecãtorii, procurorii, asistentii judiciari din compunerea completelor ce judecã 
litigiile de muncã si asigurãri sociale, precum si  consilerii juridici din Ministerul 
Justitiei 
 
12. Ce reuneste corpul magistratilor ? 
 
13. Care este obiectul de studiu al organizarii judiciare ? 
- asigurarea respectarii drepturilor si libertatilor fundamentale ale persoanei 
prevazute in principal in Carta Internationala a dreptului omului, Conventia pentru 
aprararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale, Conventia Organizatiei 



Natiunilor Unite asupra drepturilor copilului si Carta drepturilor fundamentale ale 
Uniunii Europene, precum si pentru garantarea Constitutiei si a legilor tarii. 
 
 
14. Ce include notiunea de justitie ? 
 – asigurarea respectarii dreptului la un proces echitabil si judecarea proceselor de 
catre instantele judecatoresti in mod impartial si independent de orice influente 
extranee. 
 
15. Ce semnifică termenul de jurisdictie ? 
 – putere, competenta de a judeca 
 
16. Ce semnifică notiunea de judiciar utilizată in expresii precum organizare 

judiciară, sistem judiciar, institutii judiciare ? 
- infaptuit prin autoritatea justitiei 
 
17. Cum poate fi definit procesul ? 
. – o activitate desfasurata de catre instanta, parti, organe de executare si alte 
persoane sau organe care participa la infaptuirea de catre instantele judecatoresti a 
justitiei, in vederea realizarii sau stabilirii drepturilor si intereselor deduse judecatii 
si executarii silite a hotararilor judecatoresti sau a altor titluri executorii, conform 
procedurii prevazute de lege 
ori 
 - echitabil, impartial si independent 
sau 
- cadrul formal in care se solutioneazã un diferend intre douã sau mai multe 
persoane, care implicã o activitate complexã realizatã de instanta de judecatã, pãrti 
si alti participanti 
 
18. Cum se infaptuieste justitia ? 
- in numele legii, este unicã, impartialã si egalã pentru toti 
 
20. In societătile moderne ( democratice), justitia este ? 
- o functie fundamentalã a statului, iar administrarea ei reprezintã unul din 
atributele esentiale ale suveranitatii sale; 
Sau 
- piatra de temelie a oricarei societati democratice 
 
21. Ce semnifică independenta ( autonomia) justitiei ? 
-  Libertatea de a decide 
 
22. Ce presupune independenta judecătorilor ? 
– exercitarea functiei cu obiectivitate si impartialitate, avand ca temei legea, fara a 
da curs presiunilor si influentelor de orice natura. 
 
23. Ce inseamnă o justitie impartial ? 
- obiectiva, libera de orice influente 



 
24. Ce presupune accesul liber la justitie, ca principiu fundamental al organizării 
judiciare ? 
-  orice persoana se poate adresa justitiei pentru apararea drepturilor, libertatilor si 
a intereselor sale legitime in exercitarea dreptului sau la un proces echitabil. 
 
 
25. Cum se realizeaza Justitia ? 
- instantele judecatoresti; 
 
26. Cum se realizeaza Justitia ? 
- de cãtre Inalta Curte de Casatie si Justitie, Curtile de apel, tribunale, instante 
militare si judecãtorii; 
 
27. Care este rolul Ministerul Public în activitatea judiciara, al indeplinirii actului 
de justitie ? 
- reprezinta interesele generale ale societatii si apara ordinea de drept, precum si 
drepturile si libertatile cetatenilor 
 
28. Care este rolul Ministerului Justitiei în indeplinirea actului de justitie ? 
-asigura buna organizarea si administrare a justitiei ca serviciu public. 
 
29. Cum sunt constituite Instantele judecătoresti ? 
-sectii, dupa caz, complete specializate pentru cauze civile, cauze penale, cauze cu 
minori si de familie, cauze de contencios administrativ si fiscal, cauze privind 
conflicte de munca si asigurari sociale, societati, registrul comertului, insolventa, 
concurenta neloiala sau pentru alte materii, precum si, in raport cu natura si 
numarul cauzelor, complete specalizate pentru cauze maritime si fluviale. 
 
30. Cum se desfăsoară activitatea de judecată, ca procedură judiciară ? 
- In limba romana. Cetatenii romani apartinand minoritatilor au dreptul sa se 
exprime in limba materna in fata instantelor de judecata. Instanta de judecta 
trebuie sa asigure exercitarea acestui drept, precum si buna administrare a justitiei, 
cu respectarea principiilor contradictorialitatii, oralitatii si publicitatii. 
 
31. De ce este garantat în tot cursul procesului, dreptul la aparare ? 
- partile au dreptul sa fie reprezentate sau, dupa caz, asistate de un aparator, ales 
sau  numit din oficiu, potrivit legii. 
 
31. Cum pot fi desfiintate hotărîrile judecătoresti : 
- doar in caile de atac prevãzute de lege si exercitate conform dispozitiilor legale; 
 
32. Cum se caracterizează Consiliul Superior al Magistraturii ? 
- este garantul justitiei 
- are personalitate juridica 
--este independent si se supune in activitatea sa numai legii.  
-membrii CSM raspund in fata judecatorilor si procurorilor pentru activitatea 
desfasurata. 



 
33. Cum este alcătuit Consiliul Superior al Magistraturii ? 
-19 membri, din care - 9judecatori si 5 procurori alesi in adunarile generale ale jud. 
si proc., care compun doua sectii ale CSM, una pentru judecatori si una pt. 
procurori. 
 

34. Cum este alcătuit Consiliul Superior al Magistraturii ? 
- numai din magistrati judecatori si procurori, la care se adaugã 2 reprezentanti ai 
societãti civile, reputati specialist ai dreptului, alesi de Senat; 
 
35. Sectia pentru judecători a CSM este alcatuită ? 

- a) 2 judecători de la Înalta Curte de Casatie si Justitie; 

b) 3 judecători de la curtile de apel; 

c) 2 judecători de la tribunale; 

d) 2 judecători de la judecătorii. 

 
36. Sectia pentru procurori a CSM este alcatuită ? 

- a) 1 procuror de la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie sau 

de la Parchetul National Anticoruptie; 

b) 1 procuror de la parchetele de pe lângă curtile de apel; 

c) 2 procurori de la parchetele de pe lângă tribunale; 

d) 1 procuror de la parchetele de pe lângă judecătorii. 

 
37. Alegerea judecătorilor si procurorilor, membrii ai CSM se face ? 

- care compun cele două sectii ale Consiliului, una pentru judecători si una pentru 

procurori; 

 
38. Durata mandatului membrilor CSM este de ? 
 -este de 6 ani, fara posibilitatea reinvestirii. 
 
39. Durata mandatului membrilor CSM este de ? 
-  -este de 6 ani 
 
40. In cazul incetarii calitatii de membru al CSM, inainte de expirarea mandatului, pe orice 
motiv prevazut de lege, pentru locul acestuia este prevazut că ? 
- se organizeaza noi alegeri, potrivit procedurii prevãzute de lege 
Sau 
 -interimatul va fi asigurat de judecatorul sau procurorul care a obtinut numarul 
urmator de voturi in cadrul alegerilor desfasurate, dupa caz 
 
41.Care este statutul judecatorilor si procurorilor, membrii CSM, pe perioada mandatului? 
-isi suspenda activtitatea de judecator, respectiv de procuror, referitoare la prezenta 
judecatorilor in complete de judecata, resepctiv efectuarea actelor de urmarire 



penala de catre procurori. La incetarea mandatului, cei care au optat pentru 
suspendarea activitatii isi reiau activitatea de judecator sau procuror. 
 
42. Cum este ales Presedintele CSM ? 
-dintre judecatorii si procurorii, membri CSM, care fac parte din sectii diferite, 
pentru un mandat de 1 an ce nu poate fi reinvestit. 
-este ales in plen, in prezenta a cel puntin 15 membri ai Consiliului cu votul 
majortiatii membrilor acestuia 
 
43. Ce drept are, potrivit Legii nr.317/2004, Presedintele Romaniei, la sedintele CSM? 
 
44.Lucrarile plenului CSM sunt legal constituite ? 
45. Care este relatia cu CSM a ministrul justitiei ? 
46. Ce drepturi au reprezentantii societatii civile in CSM ? 
47.Cum este svizul ”conform”, ”aprobarea” sau ”acordul” CSM, in cazurile in care legea il 
prevede ? 
48.Unde se pastrează dosarele profesionale ale judecatorilor si procurorilor ? 
 
 
 
49.Ce este Uniunea Natională a Notarilor Publici (UNNP) ? 

- este organizatia profesională, a notarilor publici constituiti în Camere ale 

notarilor publici. 

 

50. Care sunt organele de conducere ale Uniunii Nationale a Notarilor Publici ? 
- Congresul notarilor publici, Consiliul Uniunii, Biroul executiv al Consiliului 

Uniunii si Presedintele Uniunii. 

 

51.Care este organismul central al avocatilor ? 
- Organismul central al avocatilor este Uniunea Natională a Barourilor din 

România 

 
52. Ce hotarari adoptă Uniunea Natională a Barourilor din România, intre alte 
atributii ? 
 a) analizează si aprobă raportul anual al Consiliului U.N.B.R.; 

b) alege Comisia centrala de cenzori si Consiliul de conducere al Casei de Asigurări a 

Avocatilor; 

c) face propuneri autoritătilor cu drept de initiativă legislativă privind profesia de avocat; 

d) adoptă si modifică statutul profesiei36 si statutul Casei de Asigurări a Avocatilor, în 

conformitate cu prevederile prezentei legi si pe baza proiectelor întocmite de Consiliul 

U.N.B.R.; 



e) adoptă hotărâri privitoare la relatiile dintre barouri, perfectionarea pregătirii 

profesionale si respectarea regulilor deontologice ale profesiei; 

f) alege si revocă membrii Comisiei centrale de disciplină. Fiecare barou are dreptul de a 

propune câte un candidat pentru Comisia centrală de disciplină; 

g) aprobă bugetul anual al Casei de Asigurări a Avocatilor si executia bugetară anuală; 

h) aprobă bugetul anual al U.N.B.R. si executia bugetară anuală a acestuia si stabileste 

cota de contributie a barourilor la formarea bugetului U.N.B.R. 

53. Care sunt organele de conducere ale Uniunii Nationale a Barourilor din 
România ? 

- Congresul Avocatilor, Consiliul Uniunii, Comisia Permanentă si Presedintele. 

 

54. Ce este Uniunea Natională a Executorilor Judecătoresti ? 

- organizatie profesională cu personalitate juridică formată din toti executorii 

judecătoresti. 

 

55. Ce atributii are Congresul Uniunii Nationale a Executorilor Judecatoresti ? 
- a) adoptă statutul Uniunii Nationale a Executorilor Judecătoresti si pe cel al 

Casei de Asigurări; 

b) alege presedintele si vicepresedintii Consiliului Uniunii Nationale a 

Executorilor Judecătoresti precum si alte organe stabilite prin statut; 

c) alege Comisia de cenzori si Consiliul de conducere al Casei de Asigurări; 

d) alege si revocă membrii Comisiei superioare de disciplină, fiecare Cameră a 

executorilor judecătoresti având dreptul la câte un reprezentant; 

e) analizează si aprobă raportul anual al Consiliului Uniunii Nationale a 

Executorilor Judecătoresti; 

f) aprobă bugetul Uniunii Nationale a Executorilor Judecătoresti si al Casei de 

Asigurări; 

g) îndeplineste orice alte atributii prevăzute de prezenta lege38, de regulamentul 

de aplicare sau de statut. 

 
56. Ce este Uniunea Colegiilor Consilierilor Juridici din România ? 
 
57. Cum este constituit Congresul Colegiilor consilierilor juridici din Români ? 
- este persoană juridică de interes general, are patrimoniu si buget propriu, 



- din câte un delegate pentru 100 de consilieri juridici din fiecare colegiu si 

decanii colegiilor. 

 

58.Cre sunt organele de conducere ale Uniunii Colegiilor Consilierilor Juridici din 
România (UCCJR) ? 
- a) Congresul Colegiilor Consilierilor Juridici din România;  

b) Consiliul U.C.C.J.R.; 

 c) biroul executiv; 

 d) presedintele; 

 e) primvicepresedintele; 

f) vicepresedintii. 

 
59. Care sunt conditiile pentru a exercita orice profesie juridică (între alte cerinte, 

cel în cauză trebuie să…) ? 

a) are cetătenia română, domiciliul în România si capacitate deplină de exercitiu; 

b) este licentiată în drept; 

c) nu are antecedente penale sau cazier fiscal si se bucură de o bună reputatie; 

d) cunoaste limba română; 

e) este aptă, din punct de vedere medical si psihologic, pentru exercitarea functiei  

 

60. Care sunt conditiile pentru a exercita orice profesie juridică (între alte cerinte, 

cel în cauză trebuie să…) ? 
- idem 59 
 
61. Cum se face admiterea în magistratură ? 

- se face prin concurs, pe baza competentei profesionale, a aptitudinilor si a bunei 

reputatii 

 

62. Ce atrage refuzul depunerii juramantului de catre magistrat ? 
- atrage, de drept, nulitatea numirii in functie. 

 
63. Magistratul depune juramantul, în sedintă solemnă, în fata: 

- in fata judecătorilor instantei sau, după caz, a procurorilor parchetului la care a 

fost numit judecătorul sau procurorul, după citirea actului de 



numire ș i se consemnează într-un proces-verbal, care se semnează de 

conducătorul instantei sau, după caz, al parchetului si de 2 dintre judecătorii sau 

procurorii prezenti, precum si de cel care a depus jurământul. 

 

64. Pe locurile de notar public care raman vacante, după acordarea prioritătii notarilor 
stagiari, pot fi numiti ? 
- cei care au îndeplinit timp de 5 ani functiile juridice de notar, judecător, 

procuror, avocat sau o altă functie de specialitate juridica 

 

65. Juramantul notarului public se depune ? 
- în fata ministrului justitiei si a Presedintelui Uniunii Nationale a Notarilor Publici 

sau al reprezentantilor acestora. 

 

66. Cum se face intrarea in profesia de avocat? 
- se obtine pe baza unui examenm, se organizează anual, comisia de examinare 

fiind formată din cadre didactice universitare, sub presedintia unui membru al 

Comisiei Permanente a UNBR 

 
67. Juramantul avocatului se depune în fata ? 
- în fata Consiliului baroului, într-un cadru solemn 
 
68. Intrarea in profesia de executor judecătoresc se face ? 

- se face pe baza unui examen organizat anual de Consiliul Uniunii Nationale a 

Executorilor Judecătoresti cu avizul Ministrului Justitiei 

 
69. Juramantul executorului judecătoresc se depune în fata? 

- în fata Ministrului Justitiei si a Presedintelui Uniunii Nationale a Executorilor 

Judecătoresti sau a reprezentantilor acestora. 

 

70. Cum se face intrarea in profesia de consilier juridic din cadrul UCCJR ? 
- se face în mod individual, pe baza unei cereri adresate Colegiului Consilierilor 

Juridici pe a cărui rază teritorială domiciliază, conform regulamentului si statutului 

fiecărui colegiu territorial. consilierul juridic efectueaza obligatoriu un stagiu de 

pregatire profesionala cu durata de 2 ani, perioada in care are calitatea de 

consilier juridic stagiar 

 



71.Consierii juridici care fac parte din UCCJR depun jurământ obligatoriu? 

- la primirea în corpul profesional, consilierul juridic depune jurământ 

- de regulă, în cazul salariaț ilor angajaț i pe bază de contract individual de 

muncă, jurământul nu este necesar. 

- consilierii juridici au ș i un statut de funcț ionar public, militar, etc., vor depune 

ș i jurămintele specifice prevăzute în statutele profesionale respective 

 
72. Obligativitatea pastrarii secretului profesional revine? 
- celor ce practică profesiuni liberale 

 

73. Obligativitatea pastrarii secretului profesional revine ? 
- salariatilor, care la rândul lor au o obligatie de confidentialitate fată de angajator 

 

74. Incalcarea pastrării secretului profesional poate atrage ? 

- nerespectarea acestei obligatii atrage după sine răspunderea disciplinară 

 
75. În ce cazuri poate interveni dezlegarea de păstrarea secretului profesional, în 
cazul profesiei de avocat ? 
- poate interveni în cazurile expres prevăzute de lege. 

-potrivit art.44 alin 2 din Legea nr.51/1995 poate fi ascultat ca martor , dacă are 

dezlegare prealabilă, expresă si scrisă din partea tuturor clientilor săi interesati în 

cauză. 

 

 

 

76. Persoanele ce exercită o profesie juridică, în exercitiul atributiilor lor, indeplinesc ? 

- atât o functie de interes public, cât si una de interes privat 

 
77. In competenta notarului public, între altele, fac parte …. 
- îndeplinescurmătoarele acte notariale: 

a) redactarea înscrisurilor cu continut juridic, la solicitarea părtilor; 

b) autentificarea înscrisurilor redactate de notarul public, de parte , personal sau 

de avocat; 

c) procedura succesorală notarială; 

d) certificarea unor fapte, în cazurile prevăzute de lege; 



e) legalizarea semnăturilor de pe înscrisuri, a specimenelor de semnătură, 

precum si asigiliilor; 

f) primirea în depozit a înscrisurilor si documentelor prezentate de părti; 

g) actele de protest ale cambiilor, ale biletelor la ordin si ale cecurilor; 

h) legalizarea copiilor de pe înscrisuri; 

i) efectuarea si legalizarea traducerilor; 

j) eliberarea de duplicate de pe actele notariale pe care le-a întocmit; 

k) orice alte operatiuni prevăzute de lege. 

 
78. In competenta notarului public, între altele, fac parte …. 
- dau consultatii în materie notarială, altele decât cele referitoare la continutul 

actelor pe care le îndeplinesc si participă, în calitate de specialisti desemnati de 

părti, la pregătirea si întocmirea unor acte juridice cu caracter notarial. 

 

79. In exercitarea profesiei, avocatul ….. 
- este supusă Constitutiei, Legii, Statutului profesiei, conventiilor internationale la 

care România este parte, principiilor fundamentale ale profesiei67 si regulilor 

eticii profesionale 

 

80. In exercitarea profesiei, avocatul îsi realizează activitatea ( intre altele) prin …. 

- a) consultatii si cereri cu caracter juridic, asistentă si reprezentare judiciară în 

fata organelor de jurisdictie, de urmărire penală si de notariat; 

b) apărarea cu mijloacele juridice specifice a drepturilor si intereselor legitime ale 

persoanelor fizice si juridice în raporturile cu autoritătile publice, institutiile si 

orice persoană română sau străină; 

c) redactarea de acte juridice, cu posibilitatea atestării identitătii părtilor, a 

continutului si a datei actelor; 

d) orice alte mijloace si căi proprii exercitării dreptului de apărare, în conditiile 

legii 

 
81. Poate fi făcută angajarea unui nou client, ce este in conflict cu fost client, de 

către un avocat ? 

- dacă există conflict de interese, avocatul nu poate fi decât apăratorul unei 

singure părti. Angajarea unui nou client nu poate fi făcută, dacă prin aceasta sunt 



dezvăluite secretele aflate de la un alt client, cu efecte prejudiciabile pentru 

acesta 

 

82. Ce obligatii are în prezenta organului de urmărire penală, avocatul ? 

- este îndreptătit să refuze contactul cu clientul său în prezenta organului de 

urmărire penală sau de cercetare penală sau a oricărui organ al statului, precum 

si în cazul în care există un sistem de control al contactului cu clientul 

 

83.Când se naste dreptul avocatului de a asista, a reprezenta ori a exercita orice alte 

activităti specifice profesiei pentru un client ? 

- se naste din contractul de asistentă judiciară încheiat, în formă scrisă, între 

avocat si client ori mandatarul acestuia 

 

84. Când Baroul asigură asistentă judiciară ? 

- asigură asistentă judiciară în toate cazurile în care apărarea este obligatorie 

potrivit legii, precum si la cererea instantelor de judecată, a organelor de 

urmărire penală sau a organelor administratiei publice locale în cazurile în care 

acestea apreciază că persoanele se găsesc în imposibilitatea vădită de a plăti 

onorariul 

 

85. Ce este actul îndeplinit de executorul judecătoresc, în exercitarea profesiei ? 

- este act de autoritate publica si are fortă probantă a unui înscris autentic. 

 

86. Intre sarcinile atribuite de stat în realizarea interesului public, în competenta 
executorilor judecătoresti, sunt …. 

- a) punerea în executare a dispozitiilor cu caracter civil din titlurile executorii; 

b) notificarea actelor judiciare si extrajudiciare. 

c) comunicarea actelor de procedură; 

d) recuperarea pe cale amiabilă a oricarei creante 

e) aplicarea măsurilor asiguratorii dispuse de instantele judecătoresti; 

f) constatarea unor stări de fapt în conditiile prevăzute de Codul de procedură 

civilă; 



g) întocmirea proceselor verbale de constatare în cazul ofertei reale urmate de 

consemnarea sumei de către debitor, potrivit dispozitiilor Codului de procedură 

civilă 

 

87. Intre sarcinile atribuite de stat în realizarea interesului public, în competenta 
executorilor judecătoresti, sunt….. 

- a) întocmirea, potrivit legi, a protestului de neplată a cambiilor, biletelor la ordin 

si a cecurilor după caz; 

b) orice alte acte sau operatiuni date de lege în competenta lor 

 
88.Intre activitatile ce le poate realiza un consilier juridic se afla si…. 
 
89. Ce sunt auditorii de justitie ? 
- persoana care promovează concursul la Institutul National al Magistraturii 

dobândeste initial calitatea de auditor de justitie, 

 

90. Ce devin auditorii de justitie care promoveaza examenul de absovire a 
cursurilor din cadrul INM ? 
- vor fi numiti in functiile pentru care au optat după primul an de cursuri in cadrul 

Institutului National al Magistraturii (pe cea de judecător stagiar sau procuror 

stagiar) 

 

91. Ce drept de asociere au judecatorii si procurorii ? 
- dreptul la asociere in interes professional 
 
 
92. Ce drepturi profesionale au judecatorii si procurorii ? 
93. Ce drepturi profesionale au judecatorii si procurorii ? 
 
94. Cu ce este compatibilă functia de magistrat ? 
- este compatibilă numai cu funcţiile didactice din învăţământul superior 
 
95. Cu ce este compatibilă functia de notar public ? 
- este compatibilă numai cu desfăşurarea activităţilor didactice, literare şi 

publicistice ori politice. 
 
96. Cu ce este compatibilă calitatea de avocat ? 
-  cu calitatea de deputat sau senator, consilier în consiliile locale sau județene, cu 

activități și funcții didactice în învățământul juridic superior, cu activitatea literară 

și publicistică, cu calitatea de arbitru, mediator, conciliator sau negociator, consilier 

fiscal, consilier în proprietate intelectuală, consilier în proprietate industrială, 



traducător autorizat, administrator sau lichidator în cadrul procedurilor de 

reorganizare și lichidare judiciară, în condițiile legii. 
 
97. Este nedemn de a fi avocat, cel care ? 
a) cel condamnat definitiv prin hotărâre judecătorească la pedeapsa cu închisoare 
pentru săvârşirea unei infracţiuni intenţionate, de natură să aducă atingere 

prestigiului profesiei” 
b) cel care a savarsit abuzuri prin care au fost incalcate drepturi si libertati 
fundamentale ale omului, stabilite prin hotarare judecatoreasca;  
c) cel caruia i s-a aplicat pedeapsa interdictiei de a exercita profesia, pe durata 
stabilita prin hotarare judecatoreasca sau disciplinara;  
d) falitul fraudulos, chiar reabilitat 
 
98.Cu ce este compatibilă exercitarea functiei de executor judecătoresc ? 
 
99. Este nedemn a exercita profesia de executor judecătoresc cel care? 
 
100.Cu ce este incompatibilă exercitarea profesiei de consilier juridic ? 
 a) calitatea de avocat;  
b) activităţile care lezeazădemnitatea şi independenţa profesiei de consilier juridic 
sau bunele moravuri;  
c) alte profesii autorizate sau salarizate;  
d) funcţia şi activitatea de administrator sau de lichidator în cadrul procedurilor de 

reorganizare şi lichidare judiciară;  
e) activitatea publicistică salarizată;  
f) alte incompatibilităţi prevăzute de lege sau rezultate din situaţia de conflict de 

interese, în condiţiile legii.  
 
101. Este nedemn de a fi consilier juridic ? 
-a) a fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni de naturăa aduce 

atingere profesiei de consilier juridic;  
b) în exercitarea profesiei de consilier juridic a săvârşit abuzuri prin care au fost 

încălcate drepturi şi libertăţi fundamentale ale omului, stabilite prin hotărâre 

judecătorească irevocabi ă;  
c) este declarat nedemn, pentru alte cauze, de lege 
 
102. Inalta Curte de Casatie si Justitie asigură….. 
-interpretarea si aplicarea unitara a legii de catre celelalte instante judecatoresti, 
potrivit competentei sale. 
 
103. Inalta Curte de Casatie si Justitie solutioneaza, intre altele ….. 
- recursurile impotriva hotararilor pronuntate de curtile de apel si a altor hotarari, 
in cazurile prevazute de lege 
 
104. Sectiile Inaltei Curti de Casatie si Justitie , in raport cu competenta fiecăreia 
solutioneaza, intre altele….. 
-In prima instanta, procesele si cererile date prin lege in competenta ICCJ, cererile 
de stramutare, conflictele de competenta, orice alte cereri prevazute de lege, 



recursurile declarate impotriva hotararilor nedefinitive sau a actelor judecatoresti 
de orice natura, care nu pot fi atacate pe nici o alta cale, iar cursul judecatii a fost 
intrerupt in fata curtilor de apel.  
-In Sectii Unite, in conditiile legii, sesizarile privind schimbarea jurisprudentei 
Inaltei Curti de Casatie si Justitie, sesizarea Curtii Constitutionale pentru controlul 
constitutionalitatii legilor inainte de promulgare. 
 
105. Conducerea Inaltei Curti de Casatie si Justitie se exercită de…. 
-presedinte, vicepresedinte si colegiul de conducere. 
 
106. Completele de judecată la Inalta Curte de Casatie si Justitie se compun din…. 
-2 complete de 5 judecatori. 
 
107. Presedintele Inaltei Curti de Casatie si Justitie, cand participă la judecată poate prezida  
-Sectiile Unite, Completul de 5 judecatori, orice complet din cadrul sectiilor. 
 
108. Ce fel de instante sunt Curtile de apel ? 
- cu personalitate juridica, in circumscriptia lor functioneaza mai multe tribunale si 
tribunale specializate 
 
109. Ce fel de instante sunt Tribunalele ? 
- cu personalitate juridica, organizate l anivelul fiecarui judet si al mun. Bucuresti, 
au de regula sediul in municipiul de resedinta. 
 
110. Tribunalele specializate sunt instante? 
- fara personalitate juridica, care pot functiona la ivelul judetelor si al munc. 
Bucuresti, au de regul asediul in municipiul resedinta de judet. 
 
111. Judecătoriile sunt instante ? 
- Organizate in judete si in sectoarele mun. Bucuresti. 
 
112. Judecătoriile sunt instante ? 
- Fara personalitate juridica. 
 
113. Cine asigură Conducerea instantelor judecătoresti, altele decat I.C.C.J? 

-1 judecator, afara de cauzele privind conflictele de munca si de asigurari sociale. 
 
 
 
114. Ce atributii are Colegiul de conducere din cadrul fiecărei instante ? 
- organizeaza propria adunare generala, dezbate probleme economico-financiare 
sau administrative, convoaca adunarea generala a judecatorilor, promoveaza in 
functii de conducere informaticienii sefi, primii-grefieri sefi, grefierii sefi de sectii si 
grefierii arhivari sefi. 
 
115. Ce atributii au Adunarile generale ale judecătorilor ? 
-dezbat activitatea anuala desfasurata de instante, 



-aleg in conditiile legii membrii CSM, 
-dezbat probleme de drept, 
-analizeaza proiecte de acte normative la solicitarea ministrului justitiei sau a CSM,  
-formuleza puncte de vedere la solicitarea CSM, 
-aleg si revoca membri colegiilor de conducere, 
-initiaza procedura de revocare a membrilor CSM, in conditiile prev. de Legea 
nr.317/2004 privind CSM, 
-indeplinesc alte atributii prevazute delege sau regulamente. 
 
116. Din cine este format Completul de judecată in primă instantă a cauzelor privind 

conflictele de muncă si asigurări sociale ? 
- 1 judecator si 2 asistenti judiciari 
 
117.Care este competenta Instantele militare judecă ? 
- militari români, membri ai unei forţe multinaţionale, în condiţiile în care, potrivit 

unei convenţii internaţionale, pe teritoriul statului primitor poate fi exercitată 

jurisdicţia română 
 
118. Ce poartă judecătorii instantelor militare ? 
- sunt obligati sa poarte uniforma militara. 
 
119. Ce au in structură toate instantele judecătoresti ? 
- registratura, grefa, arhiva, biroul de informare si relatii publice, biblioteca 
 
 
120. Ce sunt obligati Grefierii care participă la sedintele de judecăată? 
 -sa efectueze toate consemnarile despre sedinta de judecata 
-sa indeplineasca orice alte insarcinaridin dispozitia completului sau a procurorului,  
-sa poarte tinuta vestimentara corespunzatoare. 
 
 
121. Cum sunt numiti Asistentii judiciari ? 
- de ministrul justitiei pe o perioada de 5 ani, la porpunerea Consiliului Economic si 
Social. 
 


