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The law concerning the status of the magistrates does not rule out the option of a Romanian judge
to carry out the same position of judge in another Member State of the European Union as long as
they are not carried out concomitantly.

I

ncompatibilitatea funcþiei de judecãtor sau de
procuror cu orice altã funcþie publicã sau
privatã este reglementatã de art. 125 alin. 3
ºi art. 132 alin. 2 din Constituþia României.
O excepþie de la aceastã regulã nu poate fi
prevãzutã decât prin Constituþia Romaniei, iar
nu prin legislaþia infra-constituþionalã. În concret,
singura excepþie permisã de Constituþie are în
vedere calitatea unor magistraþi de membri în
Consiliul Superior al Magistraturii (art. 133 alin. 2).
Incompatibilitatea este o interdicþie de cumul
de funcþii, care se impune nu numai persoanei
în cauzã, dar ºi autoritãþilor statului.
Curtea Constituþionalã a nuantat, prin decizia
nr. 326/2004, arãtând cã incompatibilitatea
presupune imposibilitatea exercitãrii concomitente a douã funcþii publice ireconciliabile.
Însã incompatibilitatea existã, de principiu, la
nivelul existenþei funcþiilor, iar nu doar la cel al
exercitãrii acestora.
Infraconstitutional, în baza art. 5 din Legea
nr. 303/2004 privind statutul judecãtorilor ºi
procurorilor, (1) Funcþiile de judecãtor, procuror,
magistrat-asistent ºi asistent judiciar sunt
incompatibile cu orice alte funcþii publice sau
private, cu excepþia funcþiilor didactice din
învãþãmântul superior, precum ºi a celor de
instruire din cadrul Institutului Naþional al
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Magistraturii ºi al ªcolii Naþionale de Grefieri, în
condiþiile legii. (2) Judecãtorii ºi procurorii sunt
obligaþi sã se abþinã de la orice activitate legatã
de actul de justiþie în cazuri care presupun
existenþa unui conflict între interesele lor ºi
interesul public de înfãptuire a justiþiei sau de
apãrare a intereselor generale ale societãþii, cu
excepþia cazurilor în care conflictul de interese
a fost adus la cunoºtinþã, în scris, colegiului de
conducere al instanþei sau conducãtorului
parchetului ºi s-a considerat cã existenþa
conflictului de interese nu afecteazã îndeplinirea
imparþialã a atribuþiilor de serviciu.
Plenul Consiliului Superior al Magistraturii142,
urmare a analizãrii solicitãrii Tribunalului
Bucureºti, a apreciat la 29.01.2009 cã funcþia de
judecãtor este incompatibilã cu orice altã funcþie
publicã sau privatã, indiferent cã exercitarea
acesteia are loc în România sau în alt stat din
Uniunea Europeanã, având în vedere cã
dispoziþiile art. 5 alin. 1 din Legea nr. 303/2004
privind statutul judecãtorilor ºi procurorilor,
republicatã, cu modificãrile ºi completãrile
ulterioare nu fac trimitere la funcþiile desfãºurate
pe teritoriul României.
Aceastã soluþie a fost precedatã de punctul
de vedere nr. 3/L/38266/1154/2009 al Direcþiei
legislaþie, documentare ºi contencios din cadrul

Consiliului Superior al Magistraturii legat de
posibilitatea ca un judecãtor român sã-ºi
pãstreze aceastã calitate (prin beneficierea de
concedii fãrã platã prelungite) ºi sã funcþioneze
în acelaºi timp ca judecãtor într-un alt stat din
Uniunea Europeanã.
Considerãm ca aceastã soluþie nu poate fi
acceptatã.
Spiritul legii este acela cã funcþia de judecãtor
este incompatibilã cu altã funcþie publicã sau
privatã, dar nu poate fi incompatibilã cu aceea
de judecãtor însuºi, exercitatã neconcomitent în
alt stat din Uniunea Europeanã.
De altfel, alin. 2 al articolului 5 explicã sensul
alin. 1 al aceluiaºi articol ºi indicã faptul cã
judecãtorii ºi procurorii sunt obligaþi sã se abþinã
de la orice activitate legatã de actul de justiþie,
în cazuri care presupun existenþa unui conflict
între interesele lor ºi interesul public de înfãptuire
a justiþiei sau de apãrare a intereselor generale
ale societãþii.
Or, nu poate exista nici incompatibilitate ºi
nici conflict de interese între a fi judecãtor într-o
þarã a Uniunii Europene ºi a fi judecãtor în
România, stat membru al Uniunii Europene.
Argumentul Plenul Consiliului Superior al
Magistraturii potrivit cãruia textul nu face trimitere
la funcþiile desfãºurate pe teritoriul României,
poate fi invocat tocmai în sensul în care ubi lex
non distinguit, nec nos distinguere debemus.

În Franþa, se poate exercita orice altã funcþie
care nu e incompatiblilã cu aceea de judecãtor.
Este chiar benefic ca un judecãtor sã aibã
experienþa unei alte activitãþi ºi sã nu se uzeze
pe un post. Pentru intervalul de timp cât lipseºte
din sistemul judiciar, judecãtorul este suspendat
din funcþie, dar pãstreazã calitatea de magistrat,
iar când revine i se propune un post vacant.
În sistemul francez, un magistrat nici nu poate
exercita aceeaºi funcþie, spre exemplu, judecãtor
de minori, afaceri familiale sau de instrucþie mai
mult de 5 ani, fiind obligat sã-ºi schimbe
specializarea sau instanþa, pentru a evita
plafonarea ºi rutina.
Este de menþionat exemplul unui coleg
suedez, care a îndeplinit în Paris funcþia de
judecãtor de instrucþie mai multi ani ºi a putut
reveni în Suedia, reluându-ºi acolo postul de
judecãtor.
Prin urmare, considerãm cã legea statutului
judecãtorilor ºi procurorilor nu interzice unui
judecãtor român sã exercite aceeaºi funcþie
publicã, de judecãtor, într-un alt stat membru al
Uniunii Europene, cât timp aceasta nu se poate
efectua concomitent. De lege ferenda, ar fi
indicat ca un judecãtor român care exercitã
aceeaºi funcþie într-un alt stat membru al Uniunii
Europene sã poatã reveni în magistratura
românã, fãrã îndeplinirea altor condiþii.
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