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Cabinet membru EVELINA OPRINA 
nr. 20953/02.11.2020 
 

 
Doamnei judecător Nicoleta Ţînţ 

Preşedintele Consiliului Superior al Magistraturii 
 
 

 Cu referire la solicitarea jurnalistului TVR Răzvan Tiniche vizând deţinerea de către 
subsemnata a funcţiei de director de revistă juridică de specialitate şi compatibilitatea 
acesteia cu statutul de judecător, membru ales al CSM, înţeleg să fac următoarele 
 

PRECIZĂRI 
 
 
 1. Cu privire la deținerea de către subsemnata a funcției de director de revistă 
publicată de o societate privată, arăt următoarele: 
  Potrivit contractului de editare încheiat cu Editura Universul Juridic, activitatea 
subsemnatei în cadrul Revistei Române de Jurisprudenţă constă în: 

- îmbunătăţirea şi creşterea acurateţei ştiinţifice a lucrărilor care vor fi publicate în 
RRDJ, începând cu nr. 1/2020; 

- formularea de propuneri de îmbunătăţire a lucrărilor care vor face parte din paginile 
revistei, va face adnotări şi orice alte propuneri de transformare a unui articol, pentru ca 
acesta să corespundă celor mai înalte standarde academice şi ştiinţifice; 

- publicarea, pe cât posibil, în fiecare număr al revistei a unui material de tip 
articol/editorial şi speţe comentate. 

Prin urmare, contribuția subsemnatei la elaborarea Revistei Române de Jurisprudenţă 
reprezintă o activitate pur științifică, prin care îmi aduc aportul la îmbunătățirea calității 
lucrărilor ce vor fi publicate în revistă, participând prin aptitudinea mea profesională la 
dezvoltarea materialelor și la transformarea acestora astfel încât să răspundă celor mai înalte 
exigențe științifice și academice. 

Participarea subsemnatei la elaborarea Revistei Române de Jurisprudenţă nu îmbracă 
forma unei funcţii, nici publice și nici private, activitatea fiind desfășurată în baza unui 
contract de editare încheiat în temeiul Legii nr. 8/1996, iar nu în baza unui contract de 
muncă, raport de serviciu sau contract de management. 

Calitatea de „Director” reprezintă numai o titulatură specifică pe care toate 
publicaţiile ştiinţifice o practică în mod uzual şi nu reprezintă o funcţie executiv 
administrativă sau de conducere în cadrul Editurii. Coordonarea din punct de vedere științific 
a unei reviste de specialitate nu poate fi echivalată cu o funcție de conducere în cadrul 
Editurii, forma juridică pe care o îmbracă activitatea mea la revista menționată fiind aceea 
a unui raport juridic de editare, în baza căruia am cesionat Editurii drepturile patrimoniale 
de autor privind opera nominalizată în contract (activitatea științifică de îmbunătățire și 
creștere a acurateței științifice a lucrărilor ce vor fi publicate în revistă).  

Calitatea de ”Director” la o revistă de specialitate cu specific exclusiv științific nu se 
confundă și este complet străină de calitatea de ”Director” într-o structură managerială din 
sistemul public sau privat, semnificând exclusiv coordonarea științifică a revistei. 

Așadar, activitatea subsemnatei la Revista Română de Jurisprudenţă presupune 
activităţi de elaborare de publicaţii, în înțelesul art. 11 alin. (1) din Legea nr. 303/2004 și 
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art. 109 alin. (1) din legea nr. 161/2003 şi nu implică desfăşurarea de activităţi comerciale 
sau exercitarea funcției în baza unui raport juridic de muncă. 
 
 2. Referitor la compatibilitatea activității în cadrul revistei de specialitate cu 
statutul de judecător, membru ales în Consiliul Superior al Magistraturii, învederez 
următoarele: 
 

(i) Caracterul legal al activității 
Potrivit art. 125 alin. (3) din Constituţia României, funcţia de judecător este 

incompatibilă cu orice altă funcţie publică sau privată, cu excepţia funcţiilor didactice din 
învăţământul superior. Iar, conform art. 5 alin. (1) din Legea nr. 303/2004 privind statutul 
judecătorilor şi procurorilor funcţiile de judecător, procuror, magistrat-asistent şi asistent 
judiciar sunt incompatibile cu orice alte funcţii publice sau private, cu excepţia funcţiilor 
didactice din învăţământul superior, aşa cum acestea sunt definite de legislaţia în vigoare. 
     Art. 11 alin. (1) din Legea nr. 303/2004 statuează însă, în mod expres, că judecătorii 
şi procurorii pot participa la elaborarea de publicaţii, pot elabora articole, studii de 
specialitate, lucrări literare ori ştiinţifice şi pot participa la emisiuni audiovizuale, cu 
excepţia celor cu caracter politic. În același sens sunt și prevederile art. 109 alin. (1) din 
Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea 
demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi 
sancţionarea corupţiei care dispun că magistraţii pot participa la elaborarea de publicaţii 
sau studii de specialitate, a unor lucrări literare ori ştiinţifice sau la emisiuni audiovizuale, 
cu excepţia celor cu caracter politic. 

Rezultă, așadar, că participarea la elaborarea unei publicaţii, de genul revistă de 
specialitate juridică, este o activitate permisă de dispoziţiile art. 11 alin. (1) din Legea nr. 
303/2004, care recunoaşte în mod explicit posibilitatea ca judecătorii şi procurorii să 
participe la elaborarea de publicaţii, să elaboreze articole, studii de specialitate, lucrări 
ştiinţifice.  

Activitatea de natură științifică nu se circumscrie ipotezelor în care se prestează o 
activitate specifică funcției publice sau private, ce are la bază un contract de muncă, 
contract de management sau raport de serviciu. De altfel, din considerentele paragrf. 168-
169 din Decizia Curții Constituționale nr. 45/2018, se reține că rațiunea introducerea 
incompatibilităților care însoțesc funcția de judecător/procuror constă în instituirea și 
menținerea unui statut neutru și imparțial al persoanelor care își desfășoară activitatea în 
puterea judecătorească sau în cadrul Ministerului Public față de activitatea celorlalte puteri 
în stat. De asemenea, rațiunea regimului incompatibilităților este aceea de a se evita 
confuziunea între funcția de judecător/procuror și orice alte funcții publice sau private, 
indiferent de natura lor (politică sau economică). În caz contrar, dacă prin diverse mecanisme 
legale, s-ar eluda textul constituțional, activitatea judecătorului/procurorului ar fi pusă sub 
semnul lipsei de independență și al parțialității, după caz, iar percepția cetățenilor cu privire 
la justiție ar fi grav și iremediabil afectată. 

Or, în situația de față, desfășurarea unei activități cu caracter pur științific în baza 
unui contract de editare încheiat în temeiul Legii nr. 8/1996 nu presupune derularea unei 
funcții publice sau private, nerealizându-se în baza vreunui contract de muncă, prestări 
servicii sau alt raport de serviciu. 
 Tot astfel, Decizia Curții Constituționale nr. 45/2018 menționează că funcțiile de 
judecător, procuror, magistrat-asistent și asistent judiciar sunt compatibile cu activitățile 
didactice de formare și perfecționare desfășurate de instituțiile de pregătire profesională a 
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altor profesii juridice, iar, în măsura în care judecătorul/procurorul are calitatea de cadru 
didactic, în virtutea acestei funcții are posibilitatea de a presta activități de formare 
profesională juridică pentru alte categorii de personal (paragr. 172). Astfel, de vreme ce 
legea recunoaște compatibilitatea dintre funcția de judecător/procuror și activitatea 
didactică din învățământul superior, înseamnă că, implicit, a fost recunoscută și 
compatibilitatea cu activitatea de cercetare și științifică atașată calității de cadru didactic. 
Potrivit art. 304 alin. (4) din Legea nr. 1/2011 a educației naționale, personalul didactic şi 
de cercetare are dreptul de a publica studii, articole, volume sau opere de artă, de a candida 
la obţinerea de granturi naţionale şi internaţionale, fără restricţii ale libertăţii academice. 
 Precizez în acest context că subsemnata dețin calitatea de cadru didactic încă din anul 
1998, dobândind succesiv toate gradele didactice, iar din anul 2014 am dobândit gradul 
didactic de profesor universitar, pe care îl dețin și în prezent, ceea ce accentuează 
suplimentar, și din această perspectivă, vocația mea de a desfășura activități științifice. 
 
 (ii) Activitate apreciată în cadrul procedurilor de evaluare a activităţii judecătorilor 
şi procurorilor 

Activităţile extrajudiciare ale judecătorilor şi procurorilor reprezentate de 
participarea la elaborarea de publicaţii, articole, studii de specialitate, lucrări literare ori 
ştiinţifice constituie criterii de evaluare a activităţii profesionale a acestora, fiind punctate 
corespunzător potrivit Regulamentului privind evaluarea activităţii profesionale a 
judecătorilor şi procurorilor, precum şi Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea 
concursului de promovare în funcţia de judecător la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.  

Astfel, art. 7 alin. (2) din HCSM nr. 676/2007 pentru aprobarea Regulamentului 
privind evaluarea activităţii profesionale a judecătorilor şi procurorilor prevede că în 
aprecierea aceluiaşi criteriu pot fi avute în vedere şi prezentarea de teme la colocvii, 
simpozioane de specialitate, lucrări şi articole publicate, inclusiv contribuţii la elaborarea 
unor culegeri sau buletine de jurisprudenţă, proiecte şi culegeri de acte normative, 
activitatea didactică, inclusiv cea de formator, tutore de practică, responsabil cu formarea 
continuă descentralizată, fără ca nerealizarea uneia dintre aceste activităţi să constituie 
temei pentru depunctare. 
    Iar, art. I pct. 2 din HCSM nr. 681/2017 pentru modificarea şi completarea 
Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului de promovare în funcţia 
de judecător la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, aprobat prin Hotărârea Plenului 
Consiliului Superior al Magistraturii nr. 74/2012 statuează la art. 6 alin. (9) următoarele: 
candidatul poate depune şi lucrări de specialitate publicate, dacă este cazul, precum şi orice 
alte înscrisuri pe care le consideră relevante, în limba română. 

Aşadar, sunt și trebuie să fie prețuite contribuţiile la elaborarea de lucrări ştiinţifice 
şi dezvoltarea cunoştinţelor juridice ale judecătorilor şi procurorilor în procesul de evaluare 
și apreciere a performanței în activitatea profesională a acestora, fiind încurajată excelenţa 
profesională. 
 
     (iii) Contract de editare încheiat în temeiul Legii nr. 8/1996 privind dreptul de 
autor și drepturile conexe 

Contractul încheiat de subsemnata cu Editura Universul Juridic vizând elaborarea 
publicației Revista Română de Jurisprudență are ca obiect cesiunea drepturilor patrimoniale 
de autor în baza Legii nr. 8/1996 cu privire la rezultatele activităţii și cenzurii ştiinţifice pe 
care o desfășor. 
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Astfel, dreptul de autor asupra unei opere științifice este recunoscut și garantat de 
lege, este legat de persoana autorului și comportă atribute de ordin moral și patrimonial [art. 
1 alin. (1) din Legea nr. 8/1996]. 

Activitatea de participare a judecătorilor/procurorilor la elaborarea de publicaţii, 
articole, studii de specialitate, lucrări literare ori ştiinţifice permisă de art. 11 alin. (1) din 
Legea nr. 303/2004 implică o puternică componentă de creație intelectuală, protejată și 
garantată de Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe și nu exclude sub 
nicio formă remunerația autorului unei asemenea opere cu drepturile de autor 
corespunzătoare formei juridice de cesionare ori editare a drepturilor patrimoniale de autor, 
ambele forme recunoscute și reglementate de actul normativ menționat. 

Precizez că, de altfel, în temeiul și în baza garanțiilor reglementate de același act 
normativ (Legea nr. 8/1996), am publicat în decursul carierei mele profesionale și didactice 
1 tratat, 13 cărți, 3 culegeri, 50 articole ISI sau BDI, 20 articole în volume ale diferitelor 
Conferințe și am participat la 16 Conferințe internaționale și la 60 de Conferințe naționale. 

Tot astfel, arăt că există numeroși alți colegi, judecători sau procurori, cu manifestări 
pe plan științific și didactic, ale căror contribuții valoroase la dezvoltarea doctrinei juridice 
românești au putut să fie exploatate și valorificate spre a fi aduse la cunoștința publicului în 
baza acelorași prevederi legale și cu remunerarea corespunzătoare cu drepturile de autor 
recunoscute de lege. 

 
(iv) Practica Consiliului Superior al Magistraturii 
Demnă de evidențiat în context este practica anterioară a Consiliului Superior al 

Magistraturii care a statuat că funcția de redactor-șef nu este incompatibilă cu funcția de 
judecător/procuror, atât timp cât presupune activități de elaborare de publicații sau de 
coordonare a activității de elaborare a publicațiilor și nu implică desfășurarea de activități 
comerciale sau exercitarea funcției în baza unui raport juridic de muncă (lucrarea 
20419/2018). 

De asemenea, în considerentele Hotărârii Plenului CSM nr. 757/2011 s-a considerat că 
funcția de redactor-șef cu atribuții de coordonare tehnică, de gestionare a activității 
colegiului de redacție, de întocmire de note și comentarii se circumscrie prevederilor art. 11 
alin. 91) din Legea nr. 303/2004. 

Prin urmare, ceea ce trebuie reținut este că pentru verificarea compatibilității unei 
activități cu statutul profesiei de judecător/procuror se impune analizarea în concret a 
atribuțiilor presupuse de respectiva activitate. Și cum, în analiza de față, activitatea 
circumscrisă titulaturii de ”Director” are o componentă exclusiv de natură științifică, 
reglementată și garantată de Legea dreptului de autor, rezultă că nu se ridică nicio problemă 
de incompatibilitate. 

 
(v) Revista oficială a CSM ”Justiția în actualitate”  
De altfel, la nivelul CSM se editează revista oficială ”Justiția în actualitate”, care se 

comunică ÎCCJ, PÎCCJ, celorlalte instanțe de judecată și parchetelor de pe lângă acestea, 
INM și SNG, conform art. 141 din Regulamentul de organizare și funcționare a CSM. Această 
măsură a fost introdusă în Regulament în aplicarea Planului de acțiune aprobat prin H.G. nr. 
1346/2007. 

Precizez că în cursul anilor 2017, 2018 și parțial 2019 am deținut calitatea de 
coordonator al acestei reviste, desemnată fiind în această calitate prin chiar Hotărârea 
Plenului CSM din 28 februarie 2017 (lucrare 4260/2017). 
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(vi) Concluzii 
În concluzie, apreciez că nu subzistă absolut niciun motiv sau îngrijorare relative la 

existența vreunei potențiale stări de incompatibilitate între funcția de judecător, membru 
CSM și activitatea științifică a acestuia. 

Mai mult decât atât, consider că activitatea și manifestările pe plan științific ale unui 
judecător/procuror trebuie să fie încurajate, având în vedere că, pe de o parte, acestea 
contribuie la creșterea calității muncii pe care magistratul o îndeplinește și, pe de altă parte, 
au rolul de a dezvolta doctrina și teoria dreptului din prisma practicianului. 

Deși în ultima perioadă de timp se constată o anumită tendință de blamare ori ducere 
în derizoriu a activităților științifice ale magistraților, existând riscul de a fi desconsiderat 
pentru desfășurarea unor asemenea activități ori chiar teama și reținerea de a exprima public 
aprecieri cu privire la astfel de manifestări academice ori științifice, apreciez – întemeiat 
tocmai pe prevederile legii și a regulamentelor de evaluare a magistraților în acest sens - că 
o formă de evoluție profesională nu doar individuală, ci și de sistem se poate realiza inclusiv 
prin încurajarea judecătorilor/procurorilor de a manifesta inițiativă și implicare în 
activitatea de creație intelectuală, în activitatea didactică, căci numai prin performanță se 
poate atinge standardul de excelență profesională. 

 
 

judecător dr. Evelina Oprina 
membru ales CSM 


