Participarea la concursul de
promovare la instanþele ºi
parchetele superioare. Lipsa
evaluãrii profesionale

P

rin Hotãrârile nr. 959, 962 ºi 966 din data
de 25.09.2008, Plenul Consiliului
Superior al Magistraturii a respins
recurentelor contestaþiile formulate împotriva
hotãrârilor nr.241, 254, respectiv 258 din data
de 18.09.2008 a Secþiei pentru Procurori a
Consiliului Superior al Magistraturii.
Prin Hotãrârile nr.258, nr.241 ºi 254 din
18.09.2008 ale Secþiei pentru procurori din cadrul
Consiliului Superior al Magistraturii au fost
soluþionate, contestaþiile formulate de
recurentele R. R. E., B. C. ºi O. G. N., împotriva
Hotãrârilor nr.128/2008, nr.94/2008 ºi nr.103/
2008 ale Comisiei de organizare a concursului
pentru promovare în funcþii de execuþie a
judecãtorilor ºi procurorilor din data de 5
octombrie prin care au fost respinse cererile
acestora de înscriere la concursul de promovare
în funcþii de execuþie, pentru neîndeplinirea
cerinþei impusã de art.44 alin.1 coroborat cu
art.39 alin.2 din Legea nr.303/2004, privind
statutul judecãtorilor ºi procurorilor republicatã,
cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, sub
aspectul lipsei evaluãrii activitãþii profesionale.
Pentru a pronunþa aceste hotãrâri, Plenul
Consiliului Superior al Magistraturii a reþinut, în
esenþã, cã potrivit art.2 din Hotãrârea C.S.M.
nr.345/2008 nu este posibilã efectuarea în
cursul anului 2008 a primei evaluãri a activitãþii
profesionale a judecãtorilor ºi procurorilor care
nu au împlinit 2 ani de la numirea în funcþie la
momentul declanºãrii actualei proceduri de
evaluare, de asemenea termenul de 2 ani de
la numirea în funcþie, la care se referã art.39
alin.2 din Legea nr.303/2004 ºi art.29 alin.1 din
Regulamentul privind evaluarea activitãþii
profesionale a judecãtorilor ºi procurorilor, se
calculeazã de la data numirii în funcþia de
judecãtor sau procuror prin Decret al
Preºedintelui României.
Prin Hotãrârea nr.78 din 24.01.2008 a
Consiliului Superior al Magistraturii s-a dispus

ca prima evaluare a activitãþii profesionale a
magistraþilor desfãºuratã potrivit dispoziþiilor
Regulamentului privind evaluarea activitãþii
profesionale a judecãtorilor ºi procurorilor,
aprobat prin Hotãrârea Plenului Consiliului
Superior al Magistraturii nr.676/2007 se va
desfãºura începând cu data de 1 martie 2008.
Regulamentul privind evaluarea activitãþii
profesionale a judecãtorilor ºi procurorilor,
aprobat prin Hotãrârea Plenului Consiliului
Superior al Magistraturii nr.676 din 4.10.2007 ºi
Ghidul de evaluare a activitãþii profesionale a
magistraþilor, aprobat prin Hotãrârea nr.10 din
17.01.2008, cu modificarea adusã prin Hotãrârea
nr.80 din 24.01.2008, stabilesc cu valoare de
principiu faptul cã evaluarea, ca activitate a
comisiilor de evaluare (centralizare a datelor,
întocmire a procesului-verbal etc.) se face într-o
singurã etapã (de regulã în luna februarie),
activitatea acestor comisii nefiind una permanentã.
În fine, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a reþinut cã este lipsit de relevanþã faptul
cã Hotãrârea nr.345/2008 a Consiliului Superior
al Magistraturii este suspendatã, având în vedere
faptul cã art. 44 alin.1 lit. a) din Legea nr.303/
2004 impune condiþia evaluãrii pentru înscrierea
la concurs.
Împotriva acestor hotãrâri, în temeiul
dispoziþiilor art.29 alin.7 din Legea nr.317/2004,
recurentele R. R., B. C. ºi O. G., au declarat
recurs, criticându-le pentru nelegalitate ºi
netemeinicie.
În motivarea recursului, recurentele susþin cã
atât hotãrârea Secþiei pentru procurori, cât ºi cea
a Plenului Consiliului Superior al Magistraturii,
contravin principiului constituþional fundamental
al egalitãþii în drepturi consacrat prin art.16 din
Constituþie ºi nu respectã nici mãcar
jurisprudenþa Plenului Consiliului Superior al
Magistraturii.
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Astfel, în aplicarea principiului egalitãþii în
drepturi, Curtea Constituþionalã a statuat prin
nenumãratele sale hotãrâri cã este înfrânt acest
principiu atunci când unor situaþii de fapt identice
le corespunde un tratament juridic diferit, fãrã a
exista o motivare obiectivã ºi rezonabilã.
Vechimea continuã în funcþia de procuror
începe cu data de 01.10.2003  data începerii
cursurilor la Institutul Naþional al Magistraturii,
fiind identicã cu cea a altor colegi procurori,
cursanþi la acelaºi institut din acelaºi moment,
printre care ºi numitele V. R. din cadrul Parchetului de pe lângã Judecãtoria Braºov ºi T. D.
din cadrul Parchetului de pe lângã Judecãtoria
Filiaºi.
Deosebirea constã în faptul cã la nivelul
Parchetului de pe lângã Curtea de Apel Bucureºti
s-a decis respectarea hotãrârii nr.345/2008 a
Plenului Consiliului Superior al Magistraturii,
astfel încât nici un procuror care nu împlinise
doi ani de la numirea în funcþie de cãtre
Preºedintele României nu a fost evaluat, în timp
ce alte parchete din teritoriu au nesocotit
hotãrârea C.S.M. ºi au evaluat procurori care
nu îndeplineau condiþia celor doi ani de la
numirea în funcþie de cãtre Preºedintele
României.
De altfel, se apreciazã cã Hotãrârea nr.345/
2008 a Plenului C.S.M. nu putea produce efecte
în privinþa recurentelor, având în vedere faptul
cã aceasta a fost atacatã cu recurs la Înalta Curte
de Casaþie ºi Justiþie, iar în conformitate cu
dispoziþiile art. 29 alin. 8 din Legea nr.317/2004,
recursul este suspensiv de executare.
În aceste condiþii, lipsa referatului de evaluare
nu este imputabilã, iar respingerea cererii
recurentelor este nelegalã.
Examinând actele dosarului, hotãrârea
atacatã ºi criticile recurentelor, prin prisma
dispoziþiilor legale incidente în materie, Înalta
Curte constatatã cã recursul nu este fondat,
având în vedere considerentele în continuare
arãtate.
Potrivit prevederilor art.44 alin.(1) din Legea
nr.303/2004, pot participa la concursul de
promovare la instanþele sau parchetele imediat
superioare judecãtorii ºi procurorii care au obþinut
calificativul foarte bine la ultima evaluare, nu
au fost sancþionaþi disciplinar în ultimii 3 ani ºi
îndeplinesc condiþiile
minime de vechime, stabilite în funcþie de
nivelul instanþelor ºi parchetelor în cadrul
sistemului judiciar, la calcularea cãreia se ia în
considerare ºi perioada în care judecãtorul sau
procurorul a fost avocat, astfel cum s-a prevãzut
prin alineatul (2) al aceluiaºi text.
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Rezultã din aceste prevederi legale cã pentru
exercitarea dreptului la competiþie, invocat de
recurente, este necesarã îndeplinirea cumulativã, la data organizãrii concursului, a tuturor
condiþiilor stabilite de legiuitor.
Recurentele nu au fãcut dovada evaluãrii
activitãþii lor pânã la data organizãrii concursului
ºi obþinerii calificativului foarte bine, iar, în raport
cu scopul instituirii acestor condiþii ºi cu evoluþia
procesului de elaborare a noului cadru de
evaluare profesionalã a judecãtorilor ºi procurorilor, pretinsa dorinþã exacerbatã a Consiliului
Superior al Magistraturii de a absolutiza raportul
de evaluare, cu consecinþa încãlcãrii principiului
nediscriminãrii, nu poate fi reþinutã.
Evaluarea este, aºadar, procesul prin care
nivelul de performanþã profesionalã al fiecãrui
magistrat este apreciat prin raportare la un cadru
de referinþã al competenþelor ºi prin care se
identificã nevoile de instruire ºi dezvoltare
profesionalã, trebuind sã fie înþeleasã, în primul
rând, ca o mãsurã care asigurã stimularea
magistraþilor, dar ºi a instanþelor/parchetelor
pentru dezvoltarea profesionalã ºi organizaþionalã, necesarã creºterii calitãþii actului de
justiþie ºi asigurãrii independenþei ºi imparþialitãþii
în exercitarea funcþiei, ca garanþii fundamentale
a unei corecte judecãþi ºi a încrederii justiþiabililor
în magistraþi ºi în instituþiile în care se realizeazã
actul de justiþie.
În acest sens, Legea nr.303/2004 a revizuit
criteriile de evaluare a activitãþii profesionale a
judecãtorilor ºi procurorilor ºi a adus modificãri
importante cu privire la perioada supusã evaluãrii
ºi persoanele abilitate sã o efectueze.
Astfel, în conformitate cu prevederile art.39
alin. (1) din aceastã lege, pentru verificarea
îndeplinirii criteriilor de competenþã profesionalã
ºi de performanþã, judecãtorii ºi procurorii sunt
supuºi, la fiecare 3 ani, unei evaluãri privind
eficienþa, calitatea activitãþii ºi integritatea,
obligaþia de formare profesionalã continuã ºi
absolvirea unor cursuri de specializare, iar în
cazul judecãtorilor ºi procurorilor numiþi în funcþii
de conducere, ºi modul de îndeplinire a
atribuþiilor manageriale.
Potrivit dispoziþiilor art.39 alin. (2), prima
evaluare a activitãþii profesionale a judecãtorilor
ºi procurorilor se face la 2 ani de la numirea în
funcþie, iar competenþa de efectuare a evaluãrii
a fost atribuitã unor organisme colective,
respectiv comisiilor de evaluare, desemnate de
colegiile de conducere ale instanþelor ºi
parchetelor ºi numite de Plenul Consiliului
Superior al Magistraturii, astfel cum rezultã din
dispoziþiile alineatului (3) al aceluiaºi text.

Prin art.39 alin.(6), aceeaºi lege a atribuit
Consiliului Superior al Magistraturii autoritatea
concepþiei cadrului de evaluare a performanþelor
procurorilor, prin adoptarea unui Regulament,
precum ºi pe aceea a implementãrii acestuia.
În aceste condiþii, pentru îndeplinirea atribuþiei
prevãzute de Legea nr.303/2004 prin art.39
alin.(6), având în vedere ºi termenul impus de
dispoziþiile art. II alin. 2 din Titlul XVII al Legii
nr.247/2005, Plenului Consiliului Superior al
Magistraturii, prin Hotãrârea nr.324 din 24 august
2005, a aprobat Regulamentul privind evaluarea
activitãþii profesionale a judecãtorilor ºi
procurorilor, care a prevãzut la art.3 cã indicatorii
de evaluare vor fi stabiliþi ulterior prin ghidul de
evaluare a performanþelor judecãtorilor ºi
procurorilor.
Ghidul de evaluare profesionalã a
magistraþilor elaborat în vederea aplicãrii
regulamentului evidenþiazã, într-o perspectivã de
ansamblu a noii scheme de evaluare, legãtura
între definiþia, scopul, principiile evaluãrii ºi
modalitãþile ºi mijloacele de realizare a acesteia,
precum ºi aspectele legate de administrarea
procesului de evaluare.
În sensul acestor prevederi legale ºi regulamentare, evaluarea este folositã pentru îmbunãtãþirea performanþei individuale ºi, implicit,
pentru îmbunãtãþirea performanþei instanþei sau
a parchetului, precum ºi a sistemului ca întreg,
fiind avutã în vedere aºadar ºi la definirea
politicilor de resurse umane, respectiv la
ocuparea posturilor de execuþie ºi conducere la
toate instanþele ºi parchetele.
În consecinþã, parcurgerea acestei proceduri
ºi obþinerea calificativului foarte bine este o
condiþie esenþialã pentru participarea la
concursul de promovare la instanþele ºi parchetele superioare, fiind impusã de legiuitor în
vederea consolidãrii standardelor de calitate ale
sistemului judiciar.
Prin hotãrârea nr.78 din 24 ianuarie 2008 a
Plenului Consiliului Superior al Magistraturii s-a
dispus cã prima evaluare realizatã în condiþiile
noului cadru regulamentar se va desfãºura
începând cu data de 1 martie 2008.
Potrivit Ghidului de evaluare aprobat prin
Hotãrârea nr.10 din 17 ianuarie 2008, cu
modificarea adusã prin Hotãrârea nr.80 din 24
ianuarie 2008, secþiunea 2.4, prima evaluare a

judecãtorilor ºi procurorilor se face la 2 ani de la
numirea în funcþie, iar urmãtoarele evaluãri se
fac la fiecare 3 ani, de regulã, pânã în luna
februarie a anului urmãtor ºi priveºte activitatea
desfãºuratã în cursul celor 2, respectiv 3 ani ai
unui ciclu de evaluare.
Pe de altã parte, chiar dacã s-ar accepta teza
cã era obligatorie declanºarea procedurii de
evaluare, în cazul recurentelor, la împlinirea celor
2 ani de la numirea lor în funcþie, în mod obiectiv
aceasta nu putea fi finalizatã pânã la data
concursului, având în vedere etapele ce se
impuneau a fi parcurse ºi procedura de
soluþionare a eventualei contestaþii, ca de altfel
ºi necesitatea ca aprecierea performanþelor lor
profesionale ºi ale celorlalþi procurori supuºi
evaluãrii în acest prim proces sã aibã un caracter
efectiv, astfel încât sã se asigure structurarea
unei ierarhii profesionale obiective ºi
funcþionarea justiþiei la standarde cât mai înalte.
În ceea ce priveºte principiile nediscriminãrii
ºi al egalitãþii de tratament, a cãror nerespectare
o invocã recurentele, tot prin prisma hotãrârii
anterior menþionate, Înalta Curte, având în
vedere ºi argumentele deja expuse, apreciazã
cã situaþia învederatã nu se circumscrie
conceputului de discriminare.
Aºa cum a statuat de altfel ºi jurisprudenþa
Curþii Constituþionale, în concordanþã cu aceea
a Curþii Europene a Drepturilor Omului, principiul
egalitãþii în drepturi, consfinþit constituþional,
presupune identitate de soluþii numai pentru
situaþii identice, acest principiu neopunându-se
ca legiuitorul sã stabileascã norme diferite în
raport cu persoane aflate în situaþii diferite.
Or, în cazul celor douã contestaþii admise la
care fac referire recurentele, situaþia a fost
diferitã, la dosarele acestora existând raportul
de evaluare.
În consecinþã, pentru considerentele arãtate,
în temeiul dispoziþiilor art.312 alin.1 din Codul
de procedurã civilã, recursul a fost respins, ca
nefondat.
(Înalta Curte de Casaþie ºi Justiþie - Secþia
de Contencios Administrativ ºi Fiscal, decizia
nr. 52/09.01.2009, dosar nr. 8514/1/2008)
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