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An unprecedented and absolutely impredictible crack in the status of the magistrates, until that
moment fairly well coagulated and unitary, took place recently, but not as a consequence of another
power of the state (in fact, in spite of the clear regulations adopted by the Legislator), but of the
judiciary.
Obviously, we refer to the status of the prosecutors of the National Anticorruption Directorate and
those of the Directorate for Investigation of Organised Crimes and Terrorism Activities, that gained
suddenly the supreme rank in magistracy, on a basis of a simple interview and of the legal proceedings,
both being fairly easy to achieve.
reliminarii. O fisurã fãrã precedent ºi
absolut imprevizibilã a statutului
magistraþilor, pânã la acel moment
suficient de bine închegat ºi de unitar, a avut
loc recent, nu printr-o intervenþie a altei puteri
în stat (de fapt, chiar împotriva unor
reglementãri clare edictate de legislativ), ci pe
cale jurisprudenþialã.
Avem în vedere, bineînþeles, situaþia
procurorilor Direcþiei Naþionale Anticorupþie,
precum ºi a celor ai Direcþiei de Investigare a
Infracþiunilor de Criminalitate Organizatã ºi
Terorism, care s-au trezit dintr-o datã posesori
ai gradului profesional suprem în magistraturã,
fãrã sã aibã nevoie decât de un interviu ºi de o
acþiune în justiþie, ambele cerinþe uºor de
îndeplinit.
1. Demersul administrativ de dobândire a
gradului de procuror al Parchetului de pe
lângã Înalta Curte de Casaþie ºi Justiþie.

P

Prin Hotãrârea nr. 791/28.11.2007 a Plenului
Consiliului Superior al Magistraturii (în
continuare, C.S.M.) au fost respinse cererile de
recunoaºtere a gradului profesional corespunzãtor Parchetului de pe lângã Înalta Curte

de Casaþie ºi Justiþie formulate de un numãr de
69 de procurori de la Direcþia Naþionalã
Anticorupþie (D.N.A.).
Prin Hotãrârea nr. 819/28.11.2007 a Plenului
C.S.M. au fost respinse cererile de recunoaºtere
a gradului profesional corespunzãtor Parchetului
de pe lângã Înalta Curte de Casaþie ºi Justiþie
formulate de un numãr de 54 de procurori de la
Direcþia de Investigare a Infracþiunilor de
Criminalitate Organizatã ºi Terorism.
În motivarea Hotãrârilor nr. 791 ºi nr. 819/
28.11.2007, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a reþinut, în esenþã, urmãtoarele:
- procurorii vizaþi de hotãrâri au grad
profesional corespunzãtor parchetului de pe
lângã judecãtorie, tribunal sau curte de apel ºi
nu au susþinut vreun concurs de promovare la
Parchetul de pe lângã Înalta Curte de Casaþie ºi
Justiþie, în condiþiile art. 43 raportat la art. 44
alin. 1 lit.c) din Legea nr. 303/2004, republicatã,
cu modificãrile ºi completãrile ulterioare.
- D.N.A. este o structurã distinctã de Parchetul
de pe lângã Înalta Curte de Casaþie ºi Justiþie,
chiar dacã funcþioneazã în cadrul acestuia, iar
numirea procurorilor la D.N.A. în condiþiile
speciale ale O.U.G. nr. 43/2002 nu trebuie
confundatã cu promovarea la Parchetul de pe
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lângã Înalta Curte
de Casaþie ºi Justiþie în condiþiile
Legii nr. 303/2004;
- D.I.I.C.O.T.
este o structurã
distinctã de Parchetul de pe lângã
Înalta Curte de
Casaþie ºi Justiþie,
chiar dacã funcþioneazã în cadrul
acestuia, iar numirea procurorilor la
D.I.I.C.O.T. în condiþiile speciale ale Legii nr. 508/
2004 nu trebuie confundatã cu promovarea la
Parchetul de pe lângã Înalta Curte de Casaþie ºi
Justiþie în condiþiile Legii nr. 303/2004;
- prin acordarea gradului profesional
corespunzãtor Parchetului de pe lângã Înalta
Curte de Casaþie ºi Justiþie procurorilor numiþi la
D.N.A. ºi D.I.I.C.O.T. ar fi eludate dispoziþiile
privitoare la promovarea prin concurs în funcþii
de execuþie imediat superioare, care reprezintã
o recunoaºtere a performanþelor profesionale
ale magistraþilor ºi constituie o componentã a
carierei acestora, are caracter permanent ºi
reprezintã un drept câºtigat cu caracter definitiv
în evoluþia carierei profesionale”;
- faptul cã procurorii de la D.N.A. ºi
D.I.I.C.O.T. sunt salarizaþi corespunzãtor
procurorilor de la Parchetul de pe lângã Înalta
Curte de Casaþie ºi Justiþie nu le conferã de drept
gradul profesional corespunzãtor acestui
Parchet;
- dobândirea gradului profesional corespunzãtor Parchetului de pe lângã Înalta Curte de
Casaþie ºi Justiþie de cãtre un procuror cu grad
profesional de parchet de pe lângã judecãtorie
(cu vechime în funcþie de 6 ani), doar prin
numirea la D.N.A. sau D.I.I.C.O.T., ar crea o
situaþie discriminatorie, dezavantajoasã, în raport

Printr-un simplu
interviu susþinut pentru
numirea în D.N.A. ºi
D.I.I.C.O.T., fãrã criterii
prestabilite ºi ignorarea
C.S.M., eludând trei
concursuri consecutive
de promovare, un
procuror cu grad de
parchet de judecãtorie
obþine grad profesional
corespunzãtor P.I.C.C.J.

87 Republicatã în Monitorul Oficial al României, partea I,
nr. 827 din 13 septembrie 2005.
88 Care prevede, în esenþã, cã hotãrârile Plenului privind
cariera ºi drepturile judecãtorilor ºi procurorilor pot fi
atacate cu recurs, de orice persoanã interesatã, în
termen de 15 zile de la comunicare sau de la publicare,
la Secþia de contencios administrativ ºi fiscal a Înaltei
Curþi de Casaþie ºi Justiþie.
89 Cu precizarea cã este de la sine înþeles cã motivarea
Înaltei Curþi urmeazã a fi prezentatã exhaustiv ºi cu

72

Revista Forumul Judecãtorilor  Nr. 1/2009

de toþi ceilalþi procurori din cadrul Ministerului
Public, care, pentru promovarea la parchetele
imediat superioare, ar trebui sã susþinã concursuri.
2. Jurisprudenþa în materie a Înaltei Curþi
de Casaþie ºi Justiþie.
Împotriva acestor hotãrâri au formulat
recursuri toþi cei 123 de procurori, soluþiile,
irevocabile, fiind de admitere a recursurilor ºi
admitere a cererilor recurenþilor de recunoaºtere
a gradului profesional corespunzãtor Parchetului
de pe lângã Înalta Curte de Casaþie ºi Justiþie.
Aceastã situaþie iniþialã a fost subsecvent
replicatã în numeroase ocazii, hotãrârile de
respingere de cãtre C.S.M. a cererilor noi de
acordare a gradului profesional formulate de alþi
procurori D.N.A. sau D.I.I.C.O.T. fiind constant
anulate de cãtre Secþia de contencios
administrativ a Înaltei Curþi de Casaþie ºi Justiþie,
în urma exercitãrii recursului prevãzut de art. 29
alin. 7 din Legea nr. 317/200487 privind Consiliul
Superior al Magistraturii88.
În motivarea soluþiei instanþei supreme, s-a
reþinut89 (exemplificativ în cazul procurorilor
D.I.I.C.O.T., considerente valabile servatis
servandis ºi în privinþa procurorilor D.N.A.) cã
este necontestat faptul cã D.I.I.C.O.T. face parte
din cadrul Parchetului de pe lângã Înalta Curte
de Casaþie ºi Justiþie, acest fapt rezultând în mod
expres ºi fãrã echivoc din prevederile art. 1 alin.
1 din Legea nr. 508/200490 conform cãrora: Prin
prezenta lege se înfiinþeazã Direcþia de
Investigare a Infracþiunilor de Criminalitate
Organizatã ºi Terorism, ca structurã cu
personalitate juridicã, specializatã în combaterea
infracþiunilor de criminalitate organizatã ºi
terorism, în cadrul Parchetului de pe lângã Înalta
Curte de Casaþie ºi Justiþie; numirea ºi transferul
procurorilor la D.I.I.C.O.T. se face potrivit
dispoziþiilor Legii nr. 508/2004, dispoziþii cu

maximã acurateþe, pe de o parte, pentru onestitatea
demersului critic pe care ni-l propunem, iar pe de altã
parte, pentru uºurinþa expunerii analizei proprii,
comparative, a dreptului aplicabil.
90 Legea nr. 508/2004 privind înfiinþarea, organizarea ºi
funcþionarea în cadrul Ministerului Public a Direcþiei de
Investigare a Infracþiunilor de Criminalitate Organizatã
ºi Terorism a fost publicatã în Monitorul Oficial al
României, partea I, nr. 1089/23.11/2004.

caracter special, derogatorii de la dreptul comun
în materia promovãrii procurorilor în funcþii de
execuþie sau de conducere, reprezentat de
dispoziþiile Legii nr. 303/2004 privind statutul
judecãtorilor ºi procurorilor91.
Mai aratã Înalta Curte cã este evident faptul
cã nu se poate face confuzie între numirea
procurorilor la D.I.I.C.O.T. din cadrul Parchetului
de pe lângã Înalta Curte de Casaþie ºi Justiþie,
în condiþiile ºi conform procedurii reglementate
de Legea nr. 508/2004, ºi promovarea
procurorilor la Parchetul de pe lângã Înalta Curte
de Casaþie ºi Justiþie în condiþiile ºi potrivit
procedurii reglementate prin Legea nr. 303/2004.
Sub acest aspect, Înalta Curte de Casaþie ºi
Justiþie are în vedere faptul cã recurenþii nu au
solicitat promovarea la Parchetul de pe lângã
Înalta Curte de Casaþie ºi Justiþie, ci recunoaºterea gradului profesional corespunzãtor
acestui Parchet.
Ar rezulta aºadar, în opinia Curþii, cã prin
hotãrârea recuratã se face confuzie între efectele
instituþiei promovãrii procurorilor ºi cele ale
instituþiei numirii acestora.
Pe de altã parte, Înalta Curte de Casaþie ºi
Justiþie reþine cã existenþa unei anumite conjuncturi socio-politice a fãcut necesarã înfiinþarea
în timp util a unei structuri specializate în
combaterea infracþiunilor de criminalitate
organizatã ºi terorism, organizatã în cadrul
Parchetului de pe lângã Înalta Curte de Casaþie
ºi Justiþie, ceea ce a determinat adoptarea unei
legi speciale (Legea nr. 508/2004) de reglementare a condiþiilor ºi procedurii de numire în
cadrul acestui organism a unor procurori competenþi, în condiþiile ºi conform unei proceduri
derogatorii de la dreptul comun (Legea nr. 303/
2004).
Aceleaºi necesitãþi în combaterea infracþiunilor de criminalitate organizatã ºi terorism
explicã ºi existenþa în cadrul D.I.I.C.O.T. a
serviciilor ºi birourilor teritoriale, fãrã a trage însã
concluzia cã procurorii care le deservesc ar avea
competenþe sau grade diferite, deoarece ei îºi
desfãºoarã activitatea în cadrul aceleiaºi
structuri, ºi anume D.I.I.C.O.T. în cadrul
Parchetului de pe lângã Înalta Curte de Casaþie
ºi Justiþie.

Având în vedere modalitatea de înfiinþare a
D.I.I.C.O.T. ºi de numire a procurorilor în cadrul
D.I.I.C.O.T., Înalta Curte a înlãturat apãrarea
intimatului C.S.M. referitoare la o eventualã
discriminare ce s-ar naºte în raport cu procurorii
care pentru a accede la Parchetul de pe lângã
Înalta Curte de Casaþie ºi Justiþie au urmat
procedura de promovare reglementatã de Legea
nr. 303/2004.
A mai arãtat Curtea cã Regulamentul privind
transferul ºi detaºarea judecãtorilor ºi
procurorilor, delegarea judecãtorilor, precum ºi
numirea judecãtorilor în funcþia de procuror ºi a
procurorilor în funcþia de judecãtor, aprobat iniþial
prin Hotãrârea Plenului C.S.M. nr. 484/2005, în
prezent fiind adoptat prin Hotãrârea Plenului
C.S.M. nr. 193 din 9.03.2006, care a ºi abrogat-o
pe prima, stabileºte cã transferul nu poate fi
aprobat decât la o instanþã sau la un parchet la
care judecãtorul sau procurorul are dreptul sã
funcþioneze. Sub acest aspect, Curtea constatã
cã Plenul C.S.M., prin Hotãrârea nr. 878 din 13
decembrie 2007, a definit gradul profesional ca
fiind dreptul unui magistrat de a funcþiona la un
anumit nivel în ierarhia parchetelor, drept care
poate fi câºtigat prin numire, promovare sau
transfer, cu respectarea dispoziþiilor legale ce
reglementeazã carierea magistraþilor, prin
aceastã hotãrâre fiind de altfel recunoscut gradul
profesional al unui procuror. De asemenea
Hotãrârea nr. 616 din 21 septembrie 2006 a
Plenului C.S.M., prin care unui procuror i se
recunoaºte gradul profesional corespunzãtor
Parchetului de pe lângã Înalta Curte de Casaþie
ºi Justiþie în condiþiile transferului, a stabilit cã
transferul unui magistrat opereazã definitiv, fiind
echivalent cu numirea sau avansarea într-o
funcþie superioarã de execuþie.
Or, în cauzã ar fi necontestat faptul cã
recurentul a fost transferat, conform dispoziþiilor
Legii nr. 303/2004 ºi cu respectarea condiþiilor
legii speciale (Legea nr. 508/2004), la DIICOT
din cadrul Parchetului de pe lângã Înalta Curte
de Casaþie ºi Justiþie, astfel cã, potrivit raþionamentului din Hotãrârea nr. 878 din 13 decembrie
2007, a câºtigat dreptul de a funcþiona la acest
nivel în ierarhia parchetelor.
Pe de altã parte, nerecunoaºterea gradului
profesional corespunzãtor Parchetului de pe

91 Republicatã în Monitorul Oficial al României, partea I,
nr. 826 din 13 septembrie 2005.
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lângã Înalta Curte de Casaþie ºi Justiþie ar
echivala, în fapt, cu o nerecunoaºtere a competenþei ce revine procurorilor D.I.I.C.O.T. în
exercitarea atribuþiilor specifice acestei structuri
din cadrul Parchetului de pe lângã Înalta Curte
de Casaþie ºi Justiþie, structurã înfiinþatã ca atare
prin lege.
De reþinut este ºi faptul cã, în aceastã materie,
Înalta Curte de Casaþie ºi Justiþie judecã în primã
ºi ultimã instanþã, ceea ce presupune cã nu se
poate face abstracþie de practica deja existentã
la nivelul instanþei în care, admiþând cereri de
recunoaºtere a gradului profesional corespunzãtor Parchetului de pe lângã Înalta Curte de
Casaþie ºi Justiþie în cazul procurorilor numiþi sau
transferaþi la Parchetul Naþional Anticorupþie,
structurã similarã D.I.I.C.O.T., au fost reþinute
argumente ce vizeazã aplicarea dreptului
comunitar, în sensul cã a admite teza intimatului
ar însemna a încãlca câteva principii generale
cum ar fi: al protecþiei încrederii legitime, al
echivalenþei postului ºi a gradului, al buneicredinþe ºi al solicitudinii, principii de bazã ale
dreptului comunitar aplicabile ºi în sfera largã a
raporturilor de serviciu în spaþiul Uniunii
Europene.
În acest sens, faþã de practica anterioarã a
Înaltei Curþi de Casaþie ºi Justiþie, constând în
deciziile invocate de recurent, o altã soluþie decât
cea de admitere a cererii de recunoaºtere a
gradului profesional corespunzãtor Parchetului
de pe lângã Înalta Curte de Casaþie ºi Justiþie ar
echivala cu acceptarea unor divergenþe de
jurisprudenþã (practicã contradictorie) ceea ce
ar reprezenta o încãlcare a dreptului la un proces
echitabil, consacrat de art. 6 din Convenþia
Europeanã a Drepturilor Omului, cu privire la
care în practica CEDO s-a reþinut cã existenþa
unor divergenþe de jurisprudenþã în cadrul celei
mai înalte autoritãþi judiciare a þãrii este în sine
contrarã principiului securitãþii juridice, care
rezidã implicit din toate articolele Convenþiei ºi
care constituie unul din elementele fundamentale
ale statului de drept (Beian c. României, par.
37-39).
Cât priveºte susþinerea intimatului cu privire
la deciziile pronunþate anterior în aceastã materie
de Secþia de contencios administrativ ºi fiscal a
Înaltei Curþi de Casaþie ºi Justiþie, în sensul cã
acestea nu sunt obligatorii, aceasta urmeazã a
fi înlãturatã pentru urmãtoarele considerente:
- rolul unei jurisdicþii supreme, cum este cazul
Înaltei Curþi de Casaþie ºi Justiþie  Secþia de
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contencios administrativ ºi fiscal în aceastã
materie este acela de a regla contradicþiile
jurisprudenþei (Zielinski ºi Pradal & Gonzalez
ºi alþii c. Franþei, par. 59; Pãduraru c.
României, par. 98);
- cât priveºte menþinerea aceloraºi soluþii în
cauze similare, aceasta este de naturã a asigura
o interpretare ºi aplicare unitarã a legii în scopul
de a evita apariþia unor divergenþe jurisprudenþiale, ceea ce ar avea ca efect crearea unui
climat de incertitudine ºi insecuritate juridicã
(mutatis mutandis, Sovtransavto Holding c.
Ucrainei, par. 96; Pãduraru c. României, par.
98; Beian c. României, par. 37-39);
- invocarea caracterului obligatoriu numai în
privinþa problemelor de drept dezlegate prin
intermediul recursurilor în interesul legii este
lipsitã de relevanþã în cauza dedusã judecãþii,
deoarece: pe de o parte, nu suntem în prezenþa
unei practici contradictorii în sensul dispoziþiilor
art. 329 din Codul de procedurã civilã, iar, pe de
altã parte, Înalta Curte de Casaþie ºi Justiþie 
Secþia de contencios administrativ ºi fiscal, ca
jurisdicþie unicã în aceastã materie, judecã în
primã ºi ultimã instanþã, având obligaþia de a
aplica ºi interpreta unitar legea, ceea ce implicã
în mod necesar respectarea propriei
jurisprudenþe.
3. Critica soluþiei Înaltei Curþi de Casaþie
ºi Justiþie.
Înainte de a examina în parte considerentele
prezentate de instanþa supremã (pentru acurateþea demersului analitic), pe care, precizãm
din capul locului, le apreciem ca fiind în totalitate
specioase, colaterale, confuze, nepertinente,
fraudând texte de lege exprese ºi cât se poate
de clare (3.1), iar ca o consecinþã, credem cã
nu poate fi înlãturatã o criticã privind nemotivarea
hotãrârii (3.2).
3.1. Soluþia impusã cursiv de normele legale,
ocolite de construcþia pãrtinitoare a Înaltei Curþi,
este aceea de respingere a recursurilor, pentru
argumentul suprem cã legiuitorul a întrezãrit
posibila discuþie asupra statutului special al
procurorilor vizaþi, tranºând-o a priori în favoarea
caracterului temporar al poziþiei procurorului la
D.N.A. sau D.I.I.C.O.T., refuzând permanentizarea unei funcþiuni particulare, efemere.
În cazul procurorilor D.I.I.C.O.T., textul expres
de lege la care ne referim este art. 75 alin. 11

din Legea nr. 304/2004 privind organizarea
judiciarã92: „La data încetãrii activitãþii în cadrul
Direcþiei de Investigare a Infracþiunilor de
Criminalitate Organizatã ºi Terorism procurorul
revine la parchetul de unde provine sau la alt
parchet unde are dreptul sã funcþioneze potrivit
legii”.
Pentru cazul D.N.A., art. 87 alin. 9 din acelaºi
act normativ prevede cã: La data încetãrii
activitãþii in cadrul Direcþiei Naþionale Anticorupþie
procurorul revine la parchetul de unde provine
sau la alt parchet unde are dreptul sã funcþioneze
potrivit legii”.
Rezultã fãrã echivoc cã în intenþia legiuitorului,
statutul iniþial al procurorului nu se schimbã,
numai în aceastã ipotezã putându-se vorbi
despre o revenire la nivelul profesional iniþial.
Prin urmare, rebus sic stantibus, ceea ce
înseamnã, ca ºi consecinþã complementarã a
aceleiaºi reguli, cã dacã se respectã legea (id
est, participarea la concurs), prin modalitãþi
distincte celor care atrag numirea la D.N.A./
D.I.I.C.O.T., procurorul poate dobândi între timp
un statut superior, deoarece lex statuit de eo
quod plerumque fit, în aceastã situaþie ipoteza
cea mai frecventã fiind aceea în care procurorul
nu cautã sã dobândeascã un drept de a funcþiona
la un nivel superior. Legea nu se preocupã de
eventualele eforturi legale ale procurorilor numiþi
în D.N.A./D.I.I.C.O.T., dar nici nu le interzice.
Refuzându-se aplicarea acestor texte
exprese, prin folosirea unor subterfugii scoase
din alte norme, marginale, nepertinente, poate
fi consideratã o fraudã la lege clasicã. În acest
context, reamintim cã existã exces de putere
judecãtoreascã atunci când aceasta tãgãduieºte
orice valoare unui text care are forþã legalã93. În
speþã, anihilarea celor douã texte de lege s-a
realizat printr-o metodã prohibitã de art. 4 C. civ.:
Este oprit judecãtorul dea se pronunþa, în
hotãrârile ce dã, prin cale de dispoziþii generale
ºi reglementare, asupra cauzelor ce-i sunt
supuse. Sistemul nostru de drept nu încurajeazã
activismul judiciar94, tocmai pentru a minimaliza
riscul abuzului de putere judiciarã.
Soluþia pe care o sprijinim rezultã chiar ºi
numai din examinarea dispoziþiilor art. 43 alin. 1

3.2. Aºa cum Curtea Europeanã a Drepturilor
Omului a statuat în nenumãrate ocazii,
Convenþia nu urmãreºte garantarea unor drepturi
teoretice sau iluzorii, ci a unora concrete ºi
efective, dreptul la un proces echitabil neputând
fi considerat efectiv decât dacã cererile pãrþilor
sunt într-adevãr examinate de instanþa sesizatã,
întinderea obligaþiei instanþelor de a motiva
putând diferi în special în funcþie de natura
hotãrârilor ºi este examinatã în lumina
circumstanþelor fiecãrei speþe.
Fãrã a solicita un rãspuns detaliat la fiecare
argument al reclamantului, aceastã obligaþie

92 Republicatã în Monitorul Oficial al României, partea I,
nr. 827 din 13 septembrie 2005.
93 V. M. Ciobanu, Tratat teoretic ºi practic de procedurã
civilã, vol. II, Ed. Naþional, Bucureºti, 1997, p. 388.
94 Pentru o analizã a fenomenului în cazul Curþii Europene
de Justiþie, A se vedea Hjalte Rasmussen, On Law and
Policy in the European Court of Justice: A Comparative

Study in Judicial Policymaking, BRILL, Londra, 1986,
p. 10-11 (lucrarea are la bazã o tezã de doctorat
susþinutã la Universitatea din Copenhaga în 1985).
95 Jurisprudenþa instanþei supreme este cu atât mai
regretabilã cu cât o parte din procurorii în discuþie au
eºuat în examenele/concursurile de promovare
clasice.

din Legea nr. 303/2004, potrivit cãrora
promovarea judecãtorilor ºi procurorilor (inclusiv
pentru Parchetul de pe lângã Înalta Curte de
Casaþie ºi Justiþie) se face numai prin concurs
organizat la nivel naþional, în limita posturilor
vacante existente la tribunale ºi curþi de apel sau,
dupã caz, la parchete. Aceastã regulã nu
cunoaºte nici o derogare. Excepþiile de la regulã
trebuie sã fie exprese, nu deduse indirect ºi
forþat, ºi, în plus, ele trebuie sã fie de strictã
interpretare. De asemenea, din tãcerea legii nu
se poate deduce instituirea unei excepþii.
Prevalarea instanþei supreme de alte dispoziþii
legale, vizând caracterul special al structurii din
care fac parte (dispoziþii care nu prevãd
înlãturarea obligaþiei de participare la concursul
naþional pentru obþinerea gradului profesional),
pentru înlãturarea regulii imperative a
concursului reprezintã din nou o fraudã la lege
tipicã. În plus, este vorba despre un argument
circular: procurorii D.N.A. ºi D.I.I.C.O.T. au
urmãrit sã obþinã un drept propriu Parchetului
de pe lângã Înalta Curte de Casaþie ºi Justiþie,
adicã ceva de drept comun, bazându-se pe
specificul structurii din care fac parte. Prin
aceastã operaþiune, ajung sã-ºi tãgãduiascã
înºiºi acest specific ºi sã admitã caracterul de
identitate structuralã ºi funcþionalã a D.N.A. cu
Parchetul de pe lângã Înalta Curte de Casaþie ºi
Justiþie. Prin urmare, ei trebuie sã participe la
concursul naþional, la fel cu restul procurorilor ºi
judecãtorilor, acest lucru nefiindu-le interzis95.
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presupune, totuºi, cã partea interesatã sã se
poatã aºtepta la un rãspuns specific ºi explicit
faþã de elementele decisive pentru rezultatul
procedurii în cauzã (cauza Ruiz Torija ºi Hiro
Balani împotriva Spaniei, 1994, cauza Dulaurans
împotriva Franþei, 2000, ºi cauza Liakopoulou
împotriva Greciei, 2006, Boldea împotriva
României, 2007) - în cazul unui element cu
incidenþa decisivã, se impune din partea instanþei
elaborarea unui rãspuns special ºi explicit.
În acelaºi sens este ºi recenta Opinie nr. 11
(2008) a Consiliului Consultativ al Judecãtorilor
Europeni (CCJE) în atenþia Comitetului de
Miniºtri al Consiliului Europei referitoare la
calitatea hotãrârilor judecãtoreºti, care subliniazã
cu deplin temei cã din punct de vedere calitativ,
hotãrârea judecãtoreascã depinde în principal
de calitatea raþionamentului, expunerea
argumentelor nefiind necesarã numai pentru a
face mai uºor pentru litiganþi înþelegerea
acesteia, ci pentru cã este în primul rând o
garanþie împotriva arbitrariului. Din aceastã
perspectivã, motivarea trebuie sã aibã
consecvenþã, sã fie clarã, lipsitã de ambiguitate
ºi contradicþii, trebuie sã demonstreze cã
judecãtorul a examinat într-adevãr principalele
probleme deduse judecãþii.
În privinþa conþinutului, hotãrârile judecãtoreºti
trebuie sã includã examinarea faptelor ºi
chestiunilor de drept aflate în centrul disputei.
Înalta Curte de Casaþie ºi Justiþie atinge doar
chestiuni periferice sau chiar fãrã legãturã cu
argumentul central, existenþa unei norme legale
pentru soluþionarea momentului de expirare a
duratei mandatului în cadrul D.N.A./D.I.I.C.O.T..
În aceeaºi opinie, se afirmã dezideratul ca,
deºi puterea judecãtorului de a interpreta dreptul
trebuie recunoscutã, sã fie avutã în vedere, în
acelaºi timp, obligaþia acestuia de a promova
siguranþa juridicã. Siguranþa juridicã garanteazã
previzibilitatea conþinutului ºi aplicarea regulilor
de drept, contribuind astfel la asigurarea unui
sistem judiciar de calitate. Menþinerea statutului
unitar al magistraþilor þine, fãrã îndoialã, de
siguranþa juridicã.
4. Examinarea argumentelor Înaltei
Curþi.
Secþia de contencios administrativ a instanþei
supreme a ocolit textele care reglementeazã
revenirea procurorilor D.N.A./D.I.I.C.O.T. la
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situaþia profesionalã iniþialã cu ajutorul mai multor
chestiuni periferice, fãrã legãturã cu linia
principalã de raþionament. Mai mult chiar, aceste
premise colaterale au fost distorsionate ºi
potrivite astfel încât sã se muleze pe un tipar
prestabilit ºi pe o soluþie predefinitã.
Înalta Curte a gãsit într-o hotãrâre C.S.M. o
definiþie a gradului profesional, respectiv dreptul
unui magistrat de a funcþiona la un anumit nivel
în ierarhia parchetelor, drept care poate fi
câºtigat prin numire, promovare sau transfer, cu
respectarea dispoziþiilor legale ce reglementeazã
carierea magistraþilor, pe care însã a folosit-o
trunchiat, fãrã a reþine cã aceastã hotãrâre
subliniazã câºtigarea gradului cu respectarea
dispoziþiilor legale ce reglementeazã cariera
magistraþilor, nu în mod arbitrar, ºi fãrã a þine
seama de caracterul de act administrativ
individual, nu normativ, al hotãrârii C.S.M. în
discuþie. Pe baza acestei premise, eronatã prin
preluare parþialã, instanþa supremã a reþinut cã
recurentul a fost transferat, conform dispoziþiilor
Legii nr. 303/2004 ºi cu respectarea condiþiilor
legii speciale (Legea nr. 508/2004), la D.I.I.C.O.T.
din cadrul Parchetului de pe lângã Înalta Curte
de Casaþie ºi Justiþie, astfel cã, potrivit
raþionamentului din hotãrâre a câºtigat dreptul
de a funcþiona la acest nivel în ierarhia
parchetelor. Se atribuie astfel transferului un
caracter creator de drepturi în plan ierarhic, pe
care acesta nu îl are, transferul operând numai
în limitele legale preexistente, aºa cum ºi
hotãrârea C.S.M. preluatã parþial o afirmã
expres.
Mai aratã Înalta Curte cã nerecunoaºterea
gradului profesional corespunzãtor Parchetului
de pe lângã Înalta Curte de Casaþie ºi Justiþie ar
echivala, în fapt, cu o nerecunoaºtere a
competenþei ce revine procurorilor D.I.I.C.O.T.
în exercitarea atribuþiilor specifice acestei
structuri din cadrul Parchetului de pe lângã Înalta
Curte de Casaþie ºi Justiþie, structurã înfiinþatã
ca atare prin lege. ªi acest argument este
greºit, competenþa procurorilor D.N.A./
D.I.I.C.O.T. fiind expres circumscrisã de lege,
ca fiind una specialã, suficientã pentru
desfãºurarea activitãþilor de urmãrire penalã în
cauzele atribuite.
În privinþa necesitãþii unei practici unitare,
Înalta Curte absolutizeazã soluþia din Beian
împotriva României, unde nu se afirmã nici un
moment cã instanþa supremã îºi poate realiza

5. Caracterul unitar constituþional al
statutului profesional al magistratului, în
privinþa modului de promovare.

rolul de unificator al practicii în afara cadrului
trasat de lege în acest scop (în cazul nostru,
recursul în interesul legii) ºi nici cã prima soluþie
e regulã. Divergenþa de jurisprudenþã a existat
o perioadã lungã de timp, nu între prima ºi a
doua decizie, exagerând puþin schema de bazã,
ºi a fost de fapt generatã tot de o interpretare
teleologicã, extensivã, perifericã, a unui text de
lege neechivoc, în sensul lãrgirii artificiale a sferei
sale de cuprindere. Nicãieri Curtea Europeanã
a Drepturilor Omului nu afirmã cã judecãtorul
român nu trebuie sã fie un cãutãtor insistent de
adevãr, de just, de echitate, ci un reproducãtor
pedant de algoritmi sau de prime soluþii. Este
absurd ca unele principii de bun simþ ºi generale
evidenþiate de CEDO sã ducã la o opinie atât de
extremã, de instituire a regulii precedentului
jurisprudenþial.
Pe de altã parte, Înalta Curte de Casaþie ºi
Justiþie reþine cã existenþa unei anumite
conjuncturi socio-politice a fãcut necesarã
înfiinþarea în timp util a unei structuri specializate
în combaterea infracþiunilor de criminalitate
organizatã ºi terorism, organizatã în cadrul
Parchetului de pe lângã Înalta Curte de Casaþie
ºi Justiþie, ceea ce a determinat adoptarea unei
legi speciale de reglementare a condiþiilor ºi
procedurii de numire în cadrul acestui organism
a unor procurori competenþi, în condiþiile ºi
conform unei proceduri derogatorii de la dreptul
comun. Aceleaºi necesitãþi în combaterea
infracþiunilor de criminalitate organizatã ºi
terorism ar explica ºi existenþa în cadrul DIICOT
a serviciilor ºi birourilor teritoriale. Acest
argument teleologic trebuie respins pe de o
parte pentru cã intenþia legiuitorului, scopul sau
mobilul determinant al edictãrii unei legi, se
analizeazã numai în cele din urmã, atunci când
nu existã nici o altã regulã de interpretare la
îndemânã96, iar, pe de altã parte, pentru cã este
vorba din nou despre o premisã falsã: niciodatã
structurile speciale nu au dus lipsã de candidaþi,
mai ales având în vedere poziþia iniþialã
favorizatã din perspectiva remuneraþiei a
procurorilor în discuþie.

Pânã la apariþia jurisprudenþei secþiei de
contencios administrativ, nu a existat nici o breºa
în statutul unitar constituþional al magistraþilor,
nici chiar prin efectul legii. Astfel, prin Decizia
Curþii Constituþionale nr. 866 din 28 noiembrie
2006 97 , s-a admis excepþia de neconstituþionalitate ºi s-a constatat cã dispoziþiile art.
52 alin. 1 din Legea nr. 303/2004 privind statutul
judecãtorilor ºi procurorilor, în partea care
condiþioneazã promovarea în funcþia de
judecãtor la Înalta Curte de Casaþie ºi Justiþie
de îndeplinirea funcþiei de judecãtor în ultimii doi
ani, sunt neconstituþionale, fiind discriminatorii
deoarece au ca efect admisibilitatea promovãrii
numai a magistraþilor judecãtori ºi excluderea
posibilitãþii promovãrii magistraþilor procurori.
Textul examinat avea urmãtorul cuprins:
Promovarea în funcþia de judecãtor la Înalta
Curte de Casaþie ºi Justiþie se face de cãtre
Consiliul Superior al Magistraturii, dintre
persoanele care au îndeplinit funcþia de judecãtor
în ultimii 2 ani la tribunale sau curþi de apel, au
obþinut calificativul foarte bine la ultima
evaluare, nu au fost sancþionaþi disciplinar, s-au
remarcat în activitatea profesionalã ºi au o
vechime în funcþia de judecãtor sau procuror de
cel puþin 12 ani.
Curtea Constituþionalã a reþinut statutul identic
al judecãtorilor ºi procurorilor sub mai multe
aspecte:
- Ministerul Public a fost instituit, prin art. 131
ºi art. 132 din Constituþia României, ca o
magistraturã componentã a autoritãþii
judecãtoreºti, având rolul de a reprezenta în
activitatea judiciarã interesele generale ale
societãþii ºi de a apãra ordinea de drept, precum
ºi drepturile ºi libertãþile cetãþenilor. Procurorii
au, ca ºi judecãtorii, statut constituþional de
magistraþi, prevãzut expres în art. 133 ºi art. 134
din Legea fundamentalã. Astfel, potrivit art. 133
alin. (2) lit. (a) din Constituþie, Consiliul Superior
al Magistraturii este compus din douã secþii, una
din 9 judecãtori, iar cea de a doua din 5 procurori,
aleºi ºi unii ºi ceilalþi în adunãrile generale ale
magistraþilor.

96 Caracterul subsidiar al interpretãrii teleologice este
impus tocmai de necesitatea evitãrii abuzului de putere
judecãtoreascã prin crearea de norme proprii, pornind
de la pretextul caracterului defectuos, incomplet, al

demersului legislativ sau de la contextul social concret
al apariþiei legii.
97 Publicatã în Monitorul Oficial al României, partea I,
nr. 5 din 04.01.2007.
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Discriminarea îºi are premisa tocmai în
unicitatea statutului constituþional al procurorilor
ºi judecãtorilor, înlãturatã prin jurisprudenþa
Înaltei Curþi, care a creat o categorie de
magistraþi favorizatã în privinþa promovãrilor în
funcþii de execuþie.
Art. 14 din Convenþia Europeanã pentru Drepturile Omului98 prevede cã exercitarea drepturilor
ºi libertãþilor recunoscute de Convenþie trebuie
sã fie asiguratã fãrã nici o deosebire bazatã, în
special, pe sex, rasã, culoare, limbã, religie, opinii

politice sau orice alte opinii, origine naþionalã sau
socialã, apartenenþã la o minoritate naþionalã,
avere, naºtere sau orice altã situaþie.
În temeiul art. 1 din Protocolul nr. 12 la
Convenþie, în vigoare de la 1 aprilie 2005,
exercitarea oricãrui drept prevãzut de legea
naþionalã a unui stat contractant este asiguratã,
fãrã nici o discriminare, întemeiatã în special pe
sex, rasã, culoare, limbã, religie, opinii politice
sau orice alte opinii, origine naþionalã sau
socialã, apartenenþa la o minoritate naþionalã,
avere, naºtere sau orice altã situaþie ºi nimeni
nu poate face obiectul unei discriminãri din
partea unei autoritãþi publice, dacã aceasta ar fi
întemeiatã pe unul din motivele arãtate anterior.
O rupere nejustificatã a echilibrului în rândul
magistraþilor este cauzatã de crearea jurisprudenþialã a unei cãi lãturalnice pentru anumiþi
procurori pentru accedere în gradul cel mai înalt
ºi, posibil, omisso medio, prin eludarea
concursurilor la care judecãtorii ºi ceilalþi procurori sunt supuºi99. Aceastã situaþie contravine,
totodatã, ºi dispoziþiilor Ordonanþei Guvernului
nr. 137/2000100 privind prevenirea ºi sancþionarea tuturor formelor de discriminare101.
În conformitate cu art. 2 alin. 1 din O.G. nr.
137/2000, prin discriminare se înþelege orice
deosebire, excludere, restricþie sau preferinþã,
pe baza de sex, precum ºi orice alt criteriu care
are ca scop sau efect restrângerea, înlãturarea
recunoaºterii, folosinþei sau exercitãrii, în condiþii
de egalitate, a drepturilor omului ºi a libertãþilor
fundamentale sau a drepturilor recunoscute de
lege, în domeniul politic, economic, social ºi
cultural sau în orice alte domenii ale vieþii publice,
dispoziþii aplicabile, între altele, ºi în materie de
acces la funcþii ºi demnitãþi publice (art. 1 pct. 2
lit. c din O.G. nr. 137/2000).
În concret, discriminarea opereazã astfel:
printr-un simplu interviu susþinut pentru numirea
în D.N.A. ºi D.I.I.C.O.T., fãrã criterii prestabilite

98 Ratificatã de România prin Legea nr. 30/1994. La
rândul ei, jurisprudenþa Curþii Europene a Drepturilor
Omului completeazã Convenþia, formând un bloc de
convenþionalitate, ale cãrei dispoziþii mai favorabile
sunt aplicabile direct în dreptul român, potrivit art. 11
ºi 20 din Constituþia României.
99 Este inadmisibil, într-un stat de drept, sã fie eludat un
concurs de promovare printr-un interviu luat, în
principal, de potenþialul ºef ierarhic, fãrã garanþia unui
control independent.
100 Republicatã în Monitorul Oficial al României, partea I,
nr. 99 din 8 februarie 2007.
101 Reamintim, în context, ºi cã prin decizia Înaltei Curþi

de Casaþie ºi Justiþie nr. VI/2007, obligatorie potrivit
dispoziþiilor art. 329 alin. 3 teza finalã din Codul de
procedurã civilã, s-a admis recursul în interesul legii
ºi, pentru eliminarea oricãrei discriminãri, s-a stabilit
cã drepturile salariale prevãzute în dispoziþiile art. 11
alin. (1) din Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr.
177/2002 privind salarizarea ºi alte drepturi ale
magistraþilor, precum ºi în dispoziþiile art. 28 alin. (4)
din Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 43/2002,
modificatã prin Ordonanþa de urgenþã a Guvernului
nr. 24/2004, modificatã ºi aprobatã, la rândul ei, prin
Legea nr. 601/2004, se cuvin tuturor magistraþilor, nu
doar procurorilor în discuþie în prezentul studiu.

- Procurorii sunt numiþi în funcþie, ca ºi
judecãtorii, la propunerea Consiliului Superior al
Magistraturii ºi acelaºi organ al autoritãþii
judecãtoreºti îndeplineºte rolul de instanþã de
judecatã în domeniul rãspunderii disciplinare a
judecãtorilor ºi procurorilor.
- Statutul juridic constituþional al procurorilor
este identic cu cel al judecãtorilor în ceea ce
priveºte incompatibilitãþile stabilite în aceiaºi
termeni în art. 125 alin. (3) ºi, respectiv, art. 132
alin. (2), conform cãrora funcþia de procuror, ca
ºi aceea de judecãtor, este incompatibilã cu orice
altã funcþie publicã sau privatã, cu excepþia
funcþiilor didactice din învãþãmântul superior.
- Legea nr. 303 din 28 iunie 2004 privind
statutul judecãtorilor ºi procurorilor conþine
norme identice sau similare privind incompatibilitãþile ºi interdicþiile aplicabile funcþiilor de
procuror ºi de judecãtor, admiterea în magistraturã ºi formarea profesionalã a judecãtorilor
ºi procurorilor, numirea judecãtorilor ºi
procurorilor, accesul procurorilor la funcþia de
judecãtor ºi al judecãtorilor la funcþia de procuror,
drepturile ºi îndatoririle judecãtorilor ºi procurorilor, rãspunderea juridicã a acestora.
6. Discriminarea produsã în raport cu
ceilalþi procurori, precum ºi faþã de
judecãtori.
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Ca urmare a magnitudinii breºei create
jurisprudenþial, în contextul legislativ actual nu
existã nici un mijloc de înlãturare a discriminãrii,
fiind nevoie, prin urmare, de un impuls exterior
în sensul reaºezãrii echitabile a componentelor
carierei magistraþilor. Soluþia pe care o
preconizãm adreseazã deopotrivã ºi alte
probleme evidenþiate passim în cuprinsul
articolului ºi, îndeosebi, problema unui mijloc
eficient de asigurare a practicii unitare, previzibile
ºi de calitate. Avem în vedere, bineînþeles,
instituirea Înaltei Curþi de Casaþie ºi Justiþie ca
instanþã de interpretare a legii, nu ca instanþa
ordinarã cea mai implicatã în procedurile
judiciare. La acest moment, Înalta Curte nu are
pârghiile efective de asigurare a interpretãrii
unitare a legii, fiind sufocatã de litigiile de drept

comun, în privinþa cãrora are o competenþã
excedentarã, fãrã a pune la socotealã noile
coduri de procedurã care tind sã o transforme
în instanþã unicã de recurs. În aceste condiþii,
nu se poate vorbi despre o instanþã supremã,
excepþionalã, ci doar despre o instanþã ordinarã,
deghizatã prin denumire.
Modelul pe care îl propunem presupune o
adaptare autohtonã a modelului american ºi o
federalizare a justiþiei la nivelul curþilor de apel,
cu posibilitatea unui recurs în interpretare la
instanþa supremã. Sunt astfel rezolvate mai
multe probleme: apropierea justiþiei de cetãþean,
degrevarea sistemului judiciar de o parte
însemnatã de litigii, celeritatea ciclului procesual
complet, asigurarea cu personal de specialitate
la nivelul tuturor instanþelor. Fiind vorba despre
o compunere restrânsã numeric ºi orientatã strict
interpretativ, s-ar putea ajunge la o selecþie
într-adevãr adecvatã pentru poziþia de judecãtor
la o instanþã supremã, în locul votului secret,
nemotivat, vãzut-plãcut, din C.S.M..
Totodatã, parchetele ar putea fi reorganizate
atât teritorial, cât ºi pe specialitãþi, fãrã a mai
avea relevanþã orgoliul unui grad suprem,
cvasi-inexistent în viitoarea aranjare. Eliminarea
ca reper a gradului suprem ar deschide calea,
în acelaºi timp, unei egalizãri de statut între
magistraþii de la judecãtorii, tribunale, curþi de
apel.

102 Discriminarea opereazã, aºadar, ºi în privinþa vechimii
cerute pentru promovare prin metoda DNA/DIICOT (6
ani) faþã de cei 8 ani impuºi de art. 44 alin. 1 lit. c) din
Legea nr. 303/2004 pentru promovarea în funcþia de
procuror la Parchetul de pe lângã Înalta Curte de
Casaþie ºi Justiþie.
103 Exemplificativ, arãtãm cã la punctul 11 din Ordinea de
zi soluþionatã de plenul CSM în 13 decembrie 2007
(http://www.csm-just.ro/csm/linkuri/
14_12_2007__13245_ro.htm) se gãseºte hotãrârea nr.
877/2007 prin care s-a respins cererea formulatã de
cãtre un judecãtor de tribunal care a solicitat sã se
constate cã, în urma promovãrii în condiþiile legii, a
dobândit de drept gradul profesional corespunzãtor
Parchetului de pe lângã Înalta Curte de Casaþie ºi
Justiþie ºi, pe cale de consecinþã, sã i se recunoascã
gradul profesional de judecãtor de curte de apel.
Aceeaºi Înaltã Curte de Casaþie ºi Justiþie i-a

recunoscut petentului gradul de procuror corespunzãtor Parchetului de pe lângã Înalta Curte de Casaþie
ºi Justiþiea, echivalat automat în practica CSM cu cel
de judecãtor de curte de apel, acesta obþinând astfel
automat gradul profesional de judecãtor de curte de
apel, fãrã sã participe la concurs, aºa cum sunt obligaþi
sã participe toþi judecãtorii. Funcþiile în magistraturã
sunt relativ uºor interschimbabile, în temeiul art. 61
din Legea nr. 303/2004, care prevede cã, la cerere
motivatã, judecãtorii pot fi numiþi în funcþia de procuror,
iar procurorii, în funcþia de judecãtor, pe baza unui
simplu interviu în faþa secþiei pentru judecãtori a
Consiliului Superior al Magistraturii în cazul procurorilor
care solicitã numirea ca judecãtori ºi, respectiv, a
secþiei pentru procurori a Consiliului Superior al
Magistraturii în cazul judecãtorilor care solicitã numirea
ca procuror.

ºi ignorarea Consiliului Superior al Magistraturii,
eludând trei concursuri consecutive de
promovare, un procuror cu grad de parchet de
judecãtorie, cu 6 ani vechime în funcþie102, obþine
grad profesional corespunzãtor Parchetului de
pe lângã Înalta Curte de Casaþie ºi Justiþie.
Prin ricoºeu103, toate aceste discriminãri se
rãsfrâng ºi asupra judecãtorilor.
7. Propuneri de lege ferenda pentru
reunificarea statului judecãtorilor ºi
procurorilor ºi înlãturarea discriminãrii.
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