
Administrarea Publică, nr. 2, 2012 74

Natura juridică a actului de depunere a jurământului 
de către unele categorii de demnitari publici

Nicolae SADOVEI,
doctor în drept, conferenţiar universitar, 

Universitatea de Stat din Moldova 

RÉSUMÉ
Dans cet article l’auteur traite la prestation de serment fait par les dignitaires d’état: le 

Président, les membres du Cabinet, les membres de la Cour Constitutionnelle et les juges. Un 
rôle particuliér est consacré a la prestation de serment comme une condition particulière 
d’apparition des rapports d’exécution de la function - rapports juridiques de travail atypiques. 
Selon l’auteur, le rapport d’exécution de la function se produit dans des étapes: premièrement 
par le dépôt de la demande de participation au procédure pour la substitution de la function, 
et puis par le dépôt du serment qui est le point final dans la génération de rapports d’exécution 
de la function.

Suportul normativ în materia entitară 
a jurământului depus de către demnitarii 
publici. Spre deosebire de alte condiţii ope-
rabile în materia apariţiei raporturilor de 
exercitare a funcţiei – raporturi juridice de 
muncă atipice - condiţia depunerii jurămân-
tului are suport normativ variat şi extins în 
cadrul normativ intern al Republicii Moldova. 
Astfel, depunerea jurământului face obiec-
tul unor reglementări juridice semiautono-
me, încorporate în norme de drept material 
care se conţin într-un şir de acte normative. 
Este important de menţionat faptul că obli-
gativitatea depunerii jurământului în cadrul 
unor raporturi juridice de muncă atipice – 
raporturi de serviciu, raporturi de exercitare 
a funcţiei, raporturi profesional-corporative 
- este reglementată numai prin intermediul 
actelor normative la nivel de lege; prin acte 
subordonate legii fiind reglementată, în anu-
mite situaţii, numai modalitatea de depunere 
a jurământului. În acest sens, menţionăm că 
respectivele condiţii de depunere a jurămân-
tului în raporturile juridice de muncă atipice 
ale demnitarilor publici sunt reglementate 
prin intermediul mai multor legi, dintre care 
menţionăm următoarele: Constituţia Repu-
blicii Moldova din 29.07.1994, [1] Legea cu pri-
vire la Guvern nr. 64 din 31.05.1990, [2] Legea 
cu privire la statutul persoanelor cu funcţii de 

demnitate publică nr. 199 din 16.07.2010, [3] 
Legea Curţii de Conturi nr. 261 din 05.12.2008, 
[4] Legea cu privire la Curtea Constituţională nr. 
317 din 13.12.1994, [5] Legea cu privire la avo-
caţii parlamentari nr.1349 din 17.10.1997, [6] 
Legea cu privire la statutul judecătorului nr. 544 
din 20.07.1995, [7] Legea cu privire la Procura-
tură nr. 294 din 25.12.2008 [8] etc.

Legea fundamentală reglementează en-
titatea jurământului prin intermediul a trei 
articole: art. 56, art. 79 şi art. 80. Normele con-
stituţionale abordează entitatea jurământu-
lui, în primul rând, în calitatea acestuia de act 
social public (de drept public), prin prisma sa-
cralităţii devotamentului unei persoane faţă 
de ţară în calitate de îndatorire (obligaţie) 
fundamentală. Potrivit prevederilor art. 56 
din Constituţie, cetăţenii, cărora le sunt în-
credinţate funcţii publice, precum şi militarii 
răspund de îndeplinirea cu credinţă a obliga-
ţiilor ce le revin şi, în cazurile prevăzute de lege, 
depun jurământul cerut de ea. Cu excepţia 
cetăţenilor încorporaţi în serviciul militar în 
termen (obligatoriu), celelalte două categorii 
de persoane obligate constituţional să depu-
nă jurământul – titularii funcţiilor publice şi 
militarii profesionişti - sunt persoane aflate 
în raporturi de muncă atipice. În acest mod, 
norma constituţională integrează elementele 
de drept public – devotamentul faţă de ţară, 
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cu elemente de ordin privat, asumarea unor 
obligaţii de natură contractuală, în aceleaşi 
„tipare”, adică în conţinutul uneia şi aceleiaşi 
norme juridice. Totodată, norma constituţio-
nală în cauză încropează germinativ şi alt as-
pect – cel al caracterului antropogenic al ju-
rământului, specificând sacralitatea devota-
mentului materializat prin actul social public 
în cauză, iar aspectul sacral al unui act este 
imposibil fără existenţa unei legături ritua-
lice. Această modalitate de edificare a unei 
norme juridice este specifică majorităţii abso-
lute a normelor care reglementează instituţia 
jurământului, ceea ce denotă calitatea aces-
tuia de simbiotiv juridic. Deşi norma în cauză 
produce efecte limitate, extinzându-se numai 
asupra a două categorii profesionale – asupra 
funcţionarilor publici şi asupra militarilor - 
prin intermediul său este exprimată o regulă 
foarte importantă în ceea ce priveşte natura 
(caracterul) normelor care reglementează 
instituţia jurământului: obligativitatea depu-
nerii jurământului poate fi instituită numai 
prin intermediul legilor. În consecinţă, sunt 
plasate în afara spaţiului legal toate actele 
normative subordonate legii care introduc 
obligativitatea depunerii jurământului pen-
tru anumite categorii de subiecţi, cu atât mai 
mult actele de ordin deontologic sau actele 
parajuridice. Totodată, norma în cauză este 
pasibilă şi de o abordare critică. Astfel, se im-
pune necesitatea determinării mai concrete a 
cercurilor de persoane care sunt obligate să 
depună jurământul pentru a deţine o funcţie, 
exercită o activitate sau obţine o profesie. De 
asemenea, este necesară revederea normei 
constituţionale în cauză în sensul excluderii 
posibilităţilor de discriminare a persoanelor 
care, din motive de conştiinţă sau din motive 
de ordin strict religios, refuză să depună jură-
mântul, şi introducerea posibilităţii de alege-
re alternativă între depunerea jurământului şi 
depunerea unei declaraţii solemne.

Natura juridică a jurământului depus 
de către Preşedintele ţării. Cealaltă nor-
mă constituţională, cuprinsă în art. 79 şi cu 
extensiuni parţiale în alin. (1) şi alin. (2) din 
art. 80 din Constituţie, este diferită atât ca şi 
concept, cât ca şi modalitate tehnico-juridică 
de exteriorizare a aspectului volitiv al legiu-
itorului în ceea ce priveşte stabilirea unor 

reguli comportamentale obligatorii într-un 
anumit domeniu al relaţiilor sociale. Potrivit 
stipulărilor cuprinse în articolele respective, 
persoana aleasă în funcţie de Preşedinte al 
Republicii Moldova depune, cel târziu la 45 
de zile după alegeri, jurământul, iar exercita-
rea mandatului de Preşedinte începe numai 
după depunerea jurământului respectiv şi în-
cetează odată cu depunerea jurământului de 
către următorul Preşedinte ales. Spre deose-
bire de norma constituţională anterioară (art. 
56), norma curpinsă în art. 79 este aplicabilă 
în mod direct unui subiect determinat consti-
tuţional – Preşedintelui Republicii Moldova. 
Totodată, norma dată poartă un caracter in-
contestabil de drept constituţional (public), 
prin intermediul acesteia stabilindu-se o re-
gulă comportamentală obligatorie în materie 
de drept constituţional clasic – învestirea în 
funcţie a Preşedintelui ales. Spre deosebire 
de marea majoritate a celorlalte norme con-
stituţionale, normele cuprinse în art. 79 şi art. 
80 din Constituţie sunt norme cu elemente 
de natură juridică tehnico-procesuală, nefi-
ind pur declarative. De fapt, în cazul acestor 
norme, aspectul declarativ şi proclamativ, 
specific normelor constituţionale, lipseşte cu 
desăvârşire, fiind dezvoltat (în măsură relati-
vă, evident) aspectul care, de regulă, în alte si-
tuaţii similare se regăseşte în conţinutul unor 
norme legale sau chiar în conţinutul unor 
norme cuprinse în acte subordonate legii. 

Normele în cauză sunt, totodată, norme 
care se încadrează în şirul extins al acelora 
care reglementează condiţiile de apariţie, de-
rulare (executare) şi stingere a unor raporturi 
juridice de muncă atipice, deoarece stipulea-
ză momentul de apariţie a raportului de exer-
citare a funcţiei al persoanei alese în funcţie 
de Preşedinte. Prin intermediul acestora sunt 
reglementate trei aspecte cu titlu absolut 
care ţin de posibilitatea exercitării obligaţiilor 
funcţionale de către subiectul implicat (can-
didatul ales în funcţie): obligativitatea depu-
nerii necondiţionate a jurământului ca şi con-
diţie sine qua non pentru apariţia raportului 
de muncă atipic; stabilirea momentului înce-
perii derulării raportului de muncă respectiv; 
stabilirea momentului stingerii raportului de 
muncă atipic al subiectului învestit în funcţie. 
Astfel, sub aspectul conţinuturilor de drept 
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public al muncii normele date sunt aproape 
complete, în ele reflectându-se toate iposta-
zele care ţin de apariţia, derularea şi stingerea 
unui raport de muncă atipic, toate acestea 
fiind condiţionate, par excellence, de condi-
ţia depunerii jurământului de către subiectul 
obligat. 

Anumite aspecte vizând natura juridică 
a jurământului depus de către Preşedintele 
ţării au fost tratate şi de către Curtea Con-
stituţională a Republicii Moldova. Prin inter-
mediul Hotărârii nr. 35 din 24.11.1998 „Cu pri-
vire la controlul constituţionalităţii Decretului 
Preşedintelui Republicii Moldova nr. 315 din 8 
noiembrie 1994, a Hotărârii Guvernului nr. 837 
din 21 noiembrie 1994 cu modificările ulterioa-
re şi a Hotărârii Guvernului nr.736 din 5 august 
1997”, Curtea Constituţională a menţionat că 
jurământul depus de către Preşedintele ţării 
la învestirea în funcţie este o modalitate de 
asumare a unui angajament. [9] În acest sens, 
Curtea Constituţională a constatat, deşi în 
mod implicit, faptul că depunerea jurămân-
tului nu numai că este o condiţie necesară 
pentru apariţia raportului juridic de exercita-
re a funcţiei de Preşedinte, ci şi un cadru de 
asumare a unor obligaţii funcţionale de către 
un subiect participant la raporturi juridice cu 
elemente de natură convenţională (contrac-
tuală). 

Natura juridică a jurământului depus de 
către preşedintele unei ţări a fost identifica-
tă în doctrină drept o condiţie de începere a 
mandatului Preşedintelui. [p. 124, 10] Se im-
pune totuşi o precizare de rigoare: nu jură-
mântul în sine este o condiţie de începere a 
mandatului, adică de derulare a raporturilor 
de exercitare a funcţiei, ci actul de depunere a 
jurământului serveşte drept temei de începe-
re a mandatului respectiv. Spre deosebire de 
jurământul depus de către Preşedintele Ro-
mâniei, textul constituţional indigen al jură-
mântului nu condiţionează, sub nicio formă, 
apartenenţa religioasă a depunătorului, iar 
faptul că norma constituţională românească 
impune apartenenţa religioasă a persoanei a 
fost criticat în doctrina de specialitate. [p. 125, 
10] Structural, normele respective conţin şi 
elementele (condiţiile) esenţiale prestării ju-
rământului: subiecţii (subiectul depunător şi 
subiectul destinatar), timpul prestării, locul 

prestării, forma de prestare şi formula jură-
mântului.

Normele juridice constituţionale, care re-
glementează obligativitatea depunerii jură-
mântului de către Preşedintele ţării, conţin şi 
textul (formula) jurământului respectiv. Po-
trivit prevederilor art. 79 alin. (2), candidatul 
validat depune următorul jurământ: „Jur să-
mi dăruiesc toată puterea şi priceperea propă-
şirii Republicii Moldova, să respect Constituţia 
şi legile ţării, să apăr democraţia, drepturile şi 
libertăţile fundamentale ale omului, suvera-
nitatea, independenţa, unitatea şi integrita-
tea teritorială a Moldovei.” Spre deosebire de 
formulele de depunere a jurământului, ope-
rabile în cazul liberilor profesionişti aflaţi în 
raporturi de muncă profesional-corporative, 
textul jurământului depus de către Preşedin-
tele ales în funcţie nu conţine obligativitatea 
pronunţării numelui propriu de către numele 
subiectului depunător. Formula de exprima-
re se încadrează, ratio scripta, în tiparul clasic 
al unui performativ juridic conţinând sintag-
ma „jur”, însă fără ca să conţină şi referinţa la 
subiectul destinatar al jurământului. Un alt 
element constitutiv important al formulei ju-
rământului, exprimat, de altfel, în toate tipuri-
le de jurământ, sunt obligaţiile asumate prin 
jurământ. În cazul dat, acestea sunt obligaţii 
pozitive, încadrându-se în categoria obliga-
ţiilor gen facere, din conţinutul formulei ju-
rământului lipsind obligaţiile non facere. Per 
total, formula jurământului respectiv conţine 
obligaţii pozitive: obligaţia pozitivă sacraliza-
tă de a servi Republica Moldova; obligaţia po-
zitivă juridică de respectare a legii; obligaţia 
pozitivă tutelatorie de apărare a dreptrilor şi 
libertăţilor de natură umană; obligaţia pozi-
tivă tutelatorie de apărare a entităţilor forma-
lizate nonumane. Obligaţia pozitivă sacrali-
zată conferă caracter metafizic actului social 
public de depunere a jurământului, aceasta 
determinând apariţia - pe lângă legătura pur 
juridică care intervine în acest caz - şi a unei 
legături ritualice specifice, după cum menţi-
onează cercetătorul francez Pascal Lardelli-
er. [p. 160, 11] Acest fapt descoperă şi un alt 
element operabil în cadrul actelor de depu-
nere a jurământului – existenţa noumenului, 
insesizabil cu ochiul liber şi cogniscibil numai 
prin intermediul raţiunii puternic interioriza-
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te. În cadrul actului de depunere a jurămân-
tului, abordat în calitate de simbiotiv juridic, 
elementele respective, care sunt, la prima 
vedere, inconciliabile, se armonizează perfect 
creând, astfel, un organism total. 

Natura juridică a jurământului depus de 
către membrii Guvernului. O altă categorie 
de demnitari publici aflaţi în raporturi juri-
dice de muncă atipice, care sunt obligaţi să 
depună jurământul de învestire, o formează 
membrii Guvernului. Potrivit art. 4 din Legea 
cu privire la Guvern, în termen de trei zile de 
la data numirii Guvernului, Primul-Ministru, 
viceprim-miniştrii, miniştrii şi ceilalţi membri 
ai Guvernului vor depune individual, în faţa 
Preşedintelui Republicii Moldova, jurămân-
tul. Formula jurământului depus de către 
membrii Guvernului este cea prevăzută de 
Constituţie pentru Preşedintele ţării. Totuşi 
statutul juridic al depunătorilor jurământu-
lui este diferit de cel al Preşedintelui. Potrivit 
Constituţiei, până la depunerea jurământului, 
persoana aleasă în funcţie de Preşedinte are 
statut juridic de candidat, astfel pentru per-
soana obligată depunerea jurământului este 
o condiţie de apariţie a raporturlui de exer-
citare a funcţiei, pe când în cazul membrilor 
Guvernului aceştia obţin statutul juridic de 
membru al Guvernului anterior depunerii ju-
rământului. Astfel, raportul juridic de muncă 
atipic al membrilor Guvernului apare anterior 
depunerii jurământului, iar depunerea jură-
mântului este, în cazul acestora, o condiţie 
subsecventă apariţiei raportului respectiv. 
Potrivit Legii cu privire la Guvern, depune-
rea jurământului se efectuează în interiorul 
termenului de trei zile din momentul numirii 
în funcţie. Este problematic - sub aspect pur 
teoretico-cercetologic - statutul intermediar 
al membrilor Guvernului în perioada inclusă 
în interiorul acestor trei zile de până la depu-
nerea jurământului. În orice caz, sub aspect 
juridic raportul de exercitare a funcţiei al fi-
ecărui membru al Guvernului este, în perioa-
da respectivă, un raport imperfect. Concluzia 
dată se întemeiază şi pe norma legală potri-
vit căreia Guvernul îşi exercită mandatul din 
ziua depunerii jurământului de către membrii 
acestuia şi până la validarea alegerilor pentru 
un nou Parlament. Aşadar, sub aspectul re-
gimului juridic al raporturilor de muncă ale 

membrilor Guvernului, depunerea jurămân-
tului se plasează în interiorul raportului, de 
aceea aceasta este o condiţie subsecventă 
apariţiei acestuia. 

Subiectul destinatar al jurământului, 
abordat strict prin prisma derulării raportului 
juridic de muncă atipic al membrilor Guver-
nului, este Preşedintele ţării. În situaţia dată 
rolul Preşedintelui este cel de „contrasemna-
tar” în raport cu depunătorii jurământului. 
Jurământul se depune în formă verbală, dar 
se consemnează în formă scrisă. Considerăm 
că depunerea jurământului respectiv în for-
mă verbală este o condiţie ad validitatem, iar 
consemnarea în scris are calitate mai mult ad 
probationem. Concluzia dată se impune dacă 
abordăm calitatea multiaspectuală a jură-
mântului şi, în primul rând, natura performa-
tivă a acestuia. 

O altă calitate a jurământului este cea de 
act solemn operabil în material raporturilor 
de muncă atipice. Solemnitatea actului ju-
ridic în cazul subiecţilor obligaţi să depună 
jurământul se încadrează, în raport cu însuşi 
raportul juridic, în limitele subordonării ra-
portului condiţiei îndeplinirii (respectării) for-
mei solemne, cerute de lege. După cum s-a 
menţionat în doctrina franceză, un act este 
solemn atunci când anumite forme îi sunt 
necesare validităţii sale. [p. 285, 12] În cazul 
actului de depunere a jurământului, solemni-
tatea se încadrează în limitele unui înscris sub 
semnătură privată.

Natura juridică a jurământului depus 
de către judecătorii Curţii Constituţionale. 
O categorie aparte de subiecţi cu statut de 
demnitari publici obligaţi să depună jură-
mântul o formează judecătorii din cadrul in-
stanţelor judecătoreşti, dar şi judecătorii Cur-
ţii Constituţionale. Potrivit prevederilor art.12 
din Legea cu privire la Curtea Constituţională, 
la intrarea în exercitarea funcţiei, judecătorul 
Curţii Constituţionale depune în faţa Parla-
mentului, Preşedintelui Republicii Moldova şi 
Consiliului Superior al Magistraturii următo-
rul jurământ: „Jur să îndeplinesc cinstit şi con-
ştiincios obligaţiile de judecător al Curţii Consti-
tuţionale, să apăr orînduirea constituţională a 
Republicii Moldova, să mă supun în exercitarea 
funcţiei numai şi numai Constituţiei”. În sensul 
celor prevăzute de lege, calitatea de subiect 
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depunător al jurământului o deţine judecăto-
rul numit deja în funcţie conform formalită-
ţilor legale, astfel depunătorul se află deja în 
raporturi juridice de muncă atipice. În cadrul 
modalităţilor de apariţie, derulare şi stingere 
a raportului, condiţia depunerii jurământu-
lui de către judecător are, la fel ca şi în cazul 
membrilor Guvernului, calitatea de condiţie 
subsecventă apariţiei raportului respectiv. În 
sensul dat, raportul apărut este într-o stare 
statică, fiind “amorţit” până la momentul de-
punerii jurământului de către titularul funcţi-
ei. Legiuitorul utilizează formula “la intrarea în 
exerciţiul funcţiei”, ceea ce presupune faptul 
că raportul în cauză este, chiar din momentul 
apariţiei şi până la intrarea subiectului depu-
nător în exerciţiul funcţiei, într-o stare sus-
pensivă de facto, indiferent de faptul cât timp 
se va scurge de la apariţia raportului şi deru-
larea (executarea) acestuia. Spre deosebire de 
cazul raporturilor de muncă ale Preşedintelui 
şi membrilor Guvernului, în cazul judecători-
lor Curţii Constituţionale legea nu determină 
perioada de timp, în interiorul căreia titularii 
funcţiei sunt obligaţi să depună jurământul, 
aceasta aflându-se la graţia subiectului des-
tinatar al jurământului. În calitate de subiect 
destinatar apare o colectivitate, formată din 
trei entităţi separate: Parlamentul, Preşedin-
tele şi Consiliul Superior al Magistraturii.

Raportul de exercitare a funcţiei de către 
titularul acesteia prinde viaţă, adică începe 
să se deruleze, numai postjurământ. Condiţia 
depunerii jurământului este, astfel, o condiţie 
în lipsa căreia raportul juridic de muncă atipic 
al judecătorului care nu a depus jurământul 
este, în final, invalidat. Totodată, trebuie de 
menţionat faptul că legea nu reglementează 
posibilitatea prin care subiectul care a depus 
deja jurământul ar putea să-şi autoretragă ac-
tul de depunere a acestuia. 

Conţinutul formulei jurământului depus 
de către judecătorii Curţii Constituţionale 
este, la fel ca şi în cazul celorlalte tipuri de 
jurăminte, format din obligaţii. Sub aspectul 
dat formula jurământului cuprinde trei obli-
gaţii: obligaţia de conştiinciozitate; obligaţia 
de protejare a orânduirii constituţionale şi 
obligaţia de conformare constituţională. În 
calitate de performativ juridic, jurământul 
conţine formula tipizată “jur”, fără menţiona-

rea numelui titularului funcţiei (depunătorul 
jurământului); ca şi simbiotiv juridic, jură-
mântul în cauză conţine elemente de ordin 
juridic (obligaţii pur juridice) şi elemente de 
ordin nonjuridic, care se află în afara spaţiului 
dreptului (obligaţia de conştiinciozitate). 

La fel ca şi în cazul celorlalte condiţii de 
depunere a jurământului, legiuitorul sancţi-
onează - prin invalidare a raportului apărut 
deja - numai refuzul de depunere a jurămân-
tului, pe când încălcarea obligaţiilor asumate 
prin jurământ nu este sancţionată sub nicio 
formă de către legiuitor, în sensul că legea 
nu stabileşte careva sancţiuni directe pentru 
încălcarea jurământului ca şi obligaţie: nici 
sancţiuni disciplinare, nici sancţiuni contra-
venţionale, nici sancţiuni penale.

Deşi legea nu menţionează forma de ma-
terializare a actului de depunere a jurămân-
tului, dacă acesta este abordat prin prisma 
subordonării validităţii raportului juridic con-
diţiei respectării formei actului materializat, 
atunci actul de depunere a jurământului este 
un act solemn. În ceea ce priveşte forma de 
exprimare, jurământul depus de către mem-
brii Curţii Constituţionale este un act verbal, 
prin modalitatea respectivă exteriorizându-
se, în primul rând, calitatea acestuia de act 
social public. În ceea ce priveşte forma scrisă, 
legea nu solicită perfectarea vreunui act scris. 
Astfel, condiţia solemnităţii verbale a actului 
juridic materializat – actul de depunere a ju-
rământului – este o condiţie ad validitatem, 
fiind autosuficientă. Spre deosebire de actul 
de depunere a jurământului de către membrii 
Curţii Constituţionale, în cazul jurământului 
depus de către judecătorii-asistenţi ai Curţii 
acesta se consemnează într-un proces-ver-
bal, semnat de Preşedintele Curţii şi de către 
persoana care a depus jurământul (art. 35 din 
Lege). Aşadar, forma verbală de depunere a 
jurământului, în cazul judecătorilor-asistenţi, 
nu este suficientă. Totodată, dacă abordăm 
instituţia jurământului în calitatea acesteia de 
performativ juridic, înscrisul respectiv are ca-
litate de condiţie ad probationem, dar nu de 
condiţie ad validitatem; depunerea jurămân-
tului doar în formă verbală neputând invali-
da, finalmente, jurământul deja depus. 

Natura juridică a jurământului depus de 
către judecătorii din instanţele judecătoreşti. 
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În ceea ce priveşte raportul juridic de muncă 
atipic al judecătorilor din cadrul instanţelor 
judecătoreşti, acesta apare, potrivit preve-
derilor art.11 din Legea cu privire la statutul 
judecătorului, în urma numirii în funcţie de 
către Preşedintele ţării, la propunerea Consi-
liului Superior al Magistraturii. În acest mod, 
apariţia raportului juridic nu este condiţi-
onată de depunerea jurământului de către 
subiect. În sensul celor stabilite de art.12 din 
Lege, depunerea jurământului se încadrează 
în categoria condiţiilor subsecvente, legea 
specificând faptul că, înainte de a  începe să-
şi exercite funcţia, judecătorul  este obligat 
să depună următorul jurământ: „Jur să respect 
Constituţia  şi legile ţării, drepturile şi libertăţile 
omului, să-mi îndeplinesc cu onoare, conştiinţă 
şi fără părtinire atribuţiile ce-mi revin”. Astfel, 
subiectul depunător al jurământului se află 
deja în raporturi juridice de natură statică, 
adică raportul respectiv este generat ante-
jurământ, dar nu produce efecte juridice de 
ordin practic. Spre deosebire de cazul mem-
brilor Curţii Constituţionale, în cazul jude-
cătorilor din instanţele judecătoreşti legea 
menţionează în mod direct faptul că actele 
efectuate de judecător înainte de depunerea 
jurământului sunt lovite de nulitate absolută.

În ceea ce priveşte termenul de depunere 
a jurământului, acesta trebuie să se încadreze 
în interiorul perioadei de 10 zile de la numi-
rea în funcţie a subiectului; perioada de gra-
ţie oferită subiecţilor – depunătorului şi des-
tinatarului jurământului – fiind limitată. Deşi 
legea nu specifică acest fapt, considerăm că 
nedepunerea jurământului de către titular în 
interiorul perioadei legale invalidează rapor-
tul de exercitare a funcţiei de judecător, fiind 
necesară parcurgerea unei noi proceduri le-

gale pentru apariţia acestuia. Dacă însă cali-
tatea de subiecţi generatori ai raportului o au 
titularul funcţiei şi Preşedintele ţării, calitatea 
de subiect depunător şi cea de subiect des-
tinatar o posedă titularul funcţiei şi Consiliul 
Superior al Magistraturii. În acest sens “nou-
menizarea” în cadrul procesului de depunere 
a jurământului este mai puţin vizibilă, aspec-
tul metafizic fiind plasat în spatele aspectelor 
de ordin tehnico-juridic. Totodată, legea pre-
vede şi obligativitatea prealabilă a citirii, an-
terior depunerii jurământului de către titular, 
a actului de numire în funcţie.

În cadrul procesului de apariţie, derulare 
şi încetare a raportului de muncă atipic al ju-
decătorului actul de depunere a jurământului 
se plasaeză în locul imediat următor apariţiei 
raportului juridic, dar nu este o condiţie de 
apariţie a acestuia. În calitatea acestuia de act 
solemn, jurământul trebuie să respecte ce-
rinţele stabilite de lege. Sub aspectul formei 
solemne, condiţia depunerii jurământului 
are caracter dublu: jurământul se depune în 
formă verbală, dar se consemnează în formă 
scrisă, despre depunerea jurământului înche-
indu-se un proces-verbal care se semnează 
de preşedintele şedinţei şi de persoana care a 
depus jurământul. Condiţia respectării formei 
verbale este o condiţie ad validitatem, dar 
condiţia respectării formei scrise – încheierea 
procesului-verbal - chiar dacă este specificată 
în mod direct de către legiuitor, este o condi-
ţie ad probationem, raţionamentul concluziei 
date fiind acelaşi ca şi în cazul jurământului 
depus de către judecătorii-asistenţi de la Cur-
tea Constituţională: jurământul este un per-
formativ juridic, care presupune obligatoriu 
executarea simultană a celor pronunţate de 
către depunător.
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