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Domnului 

Avocat doctor Gheorghe FLOREA, 

Preşedintele Uniunii Naţionale a Barourilor din Românila 

Stimate domnule preşedinte, 

Ca urmare a adresei dumneavoastră nr. 439- ORG din data de 13 decembrie 2018, 

prin care aţi înaintat Consiliului Superior al Magistraturii APELUL pentru asigurarea în 

bune condiţii a apărării , adoptat de Consiliul Uniunii Naţionale a Barourilor din România, 

la data de 8 decembrie 2018, şi aţi solicitat adoptarea unor măsuri pentru respectarea de 

către instanţele judecătoreşti a dispoziţiilor legale care consacră dreptul la apărare prin 

avocat ales, vă aducem la cunoştinţă faptul că această solicitare a fost analizată în şedinţa 

din data de 15 .O1.2019 a Comisiei nr. 1 - „Legislaţie şi cooperare interinstituţională" -

judecători . 

După cum este cunoscut, atribuţiile constituţionale şi legale ale Consiliului Superior 

al Magistraturii vizează cariera judecătorilor şi procurorilor, precum şi organizarea şi 

funcţionarea instanţelor şi parchetelor, fiind delimitate în art. 133 şi art. 134 din Constituţia 

României, precum şi în art. 35 - 53 din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al 

Magistraturii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

Interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor legale referitoare la asigurarea asistenţei 

juridice în procesul penal este o problemă care ţine exclusiv de aplicarea legii în cauzele 



aflate pe rolul instanţelor, iar potrivit art. 126 alin. (1) din Constituţia României „Justiţia 

se realizează prin Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi prin celelalte instanţe judecătoreşti 

stabilite de lege ". 

Astfel , în măsura în care se consideră că o serie de acte procesuale realizate în cursul 

procesului penal au fost efectuate cu încălcarea dispoziţiilor legale, acestea pot fi contestate 

în condiţiile legii. 

În aceste condiţii , Comisia a reţinut că solicitarea dumneavoastră excede sferei de 

competenţă a Consiliului Superior al Magistraturii. 

Cu deosebită consideraţie, 

Judecător Mariana GHENA, 

Membru ales al Consiliului Super' \ agistraturii 
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Coordonatorul Comisiei nr. 1 - „Le P erinstituţională" 
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