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Véronique MALBEC,
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Le premier Conseil de modernisation des politiques publiques, présidé par le Président de la
République, a décidé, le 12 décembre 2007, de « fédérer les trois inspections du ministère de la
justice au sein dune inspection générale du ministère de la justice ». Ladoption de principe de cette
réforme sinscrit dans une volonté politique plus large qui cherche, en particulier, à favoriser le
pilotage effectif de ladministration par les ministres, notamment en réduisant le nombre des structures
dadministration centrale.
A cet effet, lInspection générale devra certainement: diversifier son recrutement pour louvrir à
des hauts fonctionnaires et fonctionnaires susceptibles de lui apporter des compétences nouvelles;
introduire dans son organisation interne et dans la répartition fonctionnelle des tâches un degré
adéquat de spécialisation relative, par exemple, en se structurant en pôles fonctionnels et thématiques;
mettre en place un « comité de suivi » ayant vocation à servir dinstrument de dialogue entre, dune
part, lInspection générale et, dautre part, les chefs de cours et de juridictions ainsi que les
responsables des directions et services extérieurs du ministère de la justice. Cette instance assurerait
le nécessaire suivi permanent de la mise en uvre des préconisations formulées au terme des
rapports dinspection.
1. Introducere
n Franþa, Inspecþia Generalã a Serviciilor
Judiciare (în continuare, IGSJ) a fost creatã
prin Ordonanþa din 22 decembrie 1958 privind
statutul magistraturii. Acest text nu consacrã în
mod expres existenþa unui serviciu al inspecþiei
generale a serviciilor judiciare, ci stabileºte
atribuþiile unui înalt magistrat, Inspector
General, asistat de inspectori generali adjuncþi
ºi de inspectori ai serviciilor judiciare.
Sfera competenþelor depãºeºte cu mult
serviciile judiciare, întrucât acoperã toate domeniile ce þin de autoritatea ºi responsabilitatea
ministrului justiþiei, precum ºi exercitarea de
misiuni interministeriale.
Aceste dispoziþii nu fac decât sã ofere indicaþii
generale asupra cadrului, naturii ºi obiectului
activitãþilor serviciului. În termeni de competenþã,
se limiteazã la a reglementa :
- serviciul inspecþiei nu poate fi însãrcinat de
ministrul justiþiei sã efectueze anchete asupra
comportamentului magistraþilor cãrora le este
reproºatã o lipsã de deontologie (articolele 50-2
ºi 63 din Ordonanþa organicã din 22 decembrie
1958);
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- Inspectorul General al serviciilor judiciare
exercitã activitãþi de inspecþie asupra totalitãþii
organismelor ºi serviciilor aflate sub coordonarea
ministrului justiþiei (art. 8 din Decretul din 25 iulie
1964);
- Inspectorul General al serviciilor judiciare
exercitã, sub autoritatea ministrului justiþiei, o
misiune permanentã de inspecþie asupra
jurisdicþiilor autoritãþii judiciare, cu excepþia Curþii
de Casaþie, ºi asupra totalitãþii serviciilor ºi
organismelor aflate sub coordonarea ministrului
justiþiei. Acesta apreciazã din acest punct de
vedere modul de funcþionare, în special sub
raportul organizãrii, metodelor ºi manierei de a
deservi personalul. Îºi prezintã toate sugestiile în
legãturã cu creºterea randamentului ºi eficacitãþii
(art. 1 ºi 4 din Decretul din 5 ianuarie 1965).
2. Sesizarea IGSJ
IGSJ nu poate fi acþionatã decât de ministrul
justiþiei ºi trebuie, în orice materie, sã rãspundã
în mod direct în faþa acestuia.
Spre deosebire de alte numeroase inspecþii
generale, aºa-numite interguvernamentale

(inspecþia generalã a finanþelor, inspecþia
generalã a serviciilor sociale), nu poate fi
sesizatã direct nici de Primul ministru, nici de un
alt ministru decât cel al justiþiei, la fel cum nu
poate fi sesizatã nici de Consiliul Superior al
Magistraturii sau de preºedinþii curþilor de apel.
Inspectorul general nu are dreptul de a se
sesiza din oficiu, nici mãcar în situaþii de urgenþã.
Totuºi, dupã consultarea directorilor aflaþi la
conducerea serviciilor ministerului justiþiei,
elaboreazã ºi propune ministrului justiþiei, la
începutul fiecãrui an, un program de inspecþie,
iar în practicã propunerile sale, în esenþã, sunt
ratificate de cãtre ministrul justiþiei (art. 2 din
Decretul din 5 ianuarie 1965).

caracterizeazã actiIGSJ nu poate fi
vitatea jurisdicþioacþionatã decât de
nalã: secretul proministrul justiþiei ºi
fesional, loialitatea,
trebuie, în orice
prudenþa, imparþialitatea, obiecmaterie, sã rãspundã
tivitatea, diligenþa ºi
în mod direct în faþa
respectarea indeacestuia
pendenþei.
Regula este ca,
în lipsa unor împrejurãri excepþionale, orice
misiune (mai puþin cele interministeriale la care
nu participã decât un reprezentant al IGSJ) sã
fie condusã de cel puþin doi membri ai serviciului.
În plan bugetar, inspecþia beneficiazã de
autonomie de gestiune.

3. Serviciul Inspecþiei Generale: compunerea, organizarea internã, statutul ºi
deontologia membrilor sãi
Raportându-ne la dispoziþiile legale, serviciul
IGSJ nu are o existenþã proprie: Inspectorul
General al serviciilor judiciare este cel care o
reprezintã în esenþã ºi care exercitã misiunile ce-i
sunt încredinþate de ministru, cu asistenþa
inspectorilor generali adjuncþi ºi a inspectorilor
serviciilor judiciare, aflaþi sub controlul sãu
ierarhic (art. 5 din Decretul din 25 iulie 1964).
Inspecþia generalã era la 31 decembrie 2007
compusã, în afara Inspectorului General, din 4
inspectori generali adjuncþi, din 23 de inspectori
ai serviciilor judiciare, din 2 administratori civili,
personal de specialitate, care fãrã a socoti cei
14 grefieri ºefi, grefieri ºi funcþionari (1A, 5B ºi
8C) formeazã un efectiv de 44 de persoane.
Inspectorul General este un înalt magistrat
detaºat, având grad de consilier sau de avocat
general la nivelul Curþii de Casaþie. Este numit
prin decret al Preºedintelui Republicii, fãrã
sesizarea prealabilã a Consiliului Superior al
Magistraturii, în condiþii asemãnãtoare celor
privind desemnarea procurorilor generali.
Precum ºefii inspecþiilor din celelalte ministere,
este sub autoritatea directã a ministrului.
Inspectorii generali adjuncþi, magistraþi
detaºaþi, ca ºi inspectorii serviciilor judiciare,
magistraþi de primul grad, sunt numiþi prin decret
prezidenþial cu un aviz simplu din partea C.S.M.,
emis conform competenþei sale în formarea
magistraþilor parchetului. Durata funcþiei nu este
limitatã în timp.
În calitate de magistraþi, inspectorii (în sens
larg) sunt þinuþi pe timpul investigaþiilor de
obligaþiile decurgând din statutul lor ºi care

4. Coordonarea IGSJ, a inspecþiilor tehnice
ale direcþiilor din ministerul justiþiei ºi a
inspecþiei igienei ºi securitãþii muncii
4.1 Despre cele trei inspecþii tehnice
Ministerul Justiþiei dispune de trei inspecþii
tehnice:
- inspecþia serviciilor penitenciare, creatã prin
hotãrârea din 28 martie 1962, aflatã în atribuþiile
directorului administraþiei penitenciare, dar
coordonatã de un inspector al serviciilor judiciare,
desemnat în acest sens de ministrul justiþiei;
- inspecþia grefelor, creatã prin Decretul din
30 noiembrie 1967, atribuitã sub-direcþiei grefelor
din cadrul direcþiei serviciilor judiciare;
- inspecþia serviciilor de protecþie judiciarã a
tinerilor, creatã prin ordin ministerial din 20 septembrie 1990, atribuitã directorului protecþiei
judiciare a tinerilor.
Deºi aceste inspecþii tehnice nu au o legãturã
organicã cu IGSJ (directorii competenþi decid
care sunt cazurile care le sunt conferite ºi textele
în vigoare nu prevãd comunicarea rapoartelor
cãtre Inspectorul General al serviciilor judiciare),
sfera de competenþã a celei din urmã se întinde
totuºi asupra tuturor serviciilor implicate în
inspecþii tehnice.
De altfel, pentru cã inspecþiile tehnice nu au
o competenþã exclusivã prin raportare la cea a
IGSJ decât conform art. 5 alin. 2 din Decretul
din 5 ianuarie 1965, inspecþia generalã poate,
atunci când este necesar pentru una din
misiunile ce-i sunt încredinþate, sã sesizeze
directorul corespunzãtor pentru a solicita
asistenþa inspecþiei sale tehnice. Spre exemplu,
este cazul aproape sistematic al misiunii de
inspecþie a grefelor în cadrul inspecþiilor
aprofundate legat de funcþionarea jurisdicþiilor.
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5. Activitatea ºi misiunile IGSJ
Activitatea IGSJ a cunoscut o puternicã
dezvoltare în ultimii ani. Misiunile încredinþate
sunt în principal de patru categorii, ultima dintre
ele prezentând un caracter rezidual. Acestea
sunt urmãtoarele (cu indicarea activitãþii în cadrul
serviciului în 2007 mãsuratã în rapoarte depuse):
- evaluarea funcþionãrii jurisdicþiilor ºi serviciilor (41%);
- anchete administrative (20%);
- anchete tematice (23%);
- alte misiuni ºi lucrãri (16%).
Vom trata, pentru fiecare categorie,
principalele trãsãturi, precum ºi metodologia ce
le este asociatã.
5.1 Evaluarea funcþionãrii jurisdicþiilor ºi
serviciilor
Din coroborarea art. 1 ºi 6 din Decretul din 5
ianuarie 1965 rezultã cã IGSJ este competentã
sã procedeze la o evaluare globalã, completã ºi
permanentã a:

- ansamblului jurisdicþiilor de prim ºi secund
grad al ierarhiei judiciare (de drept comun sau
specializate). Aceastã competenþã a fost extinsã
recent la ansamblul activitãþilor grefelor tribunalelor de comerþ (art. R. 821-5 din Codul
organizãrii judiciare modificat prin Decretul din
8 noiembrie 2005);
- totalitãþii serviciilor ºi organismelor ce þin
de ministerul justiþiei (cu caracter
non-jurisdicþional), fie cã se înscriu în perimetrul
administraþiei centrale, fie cã reprezintã servicii
deconcentrate.
IGSJ îºi îndeplineºte misiunea foarte generalã
de inspecþie permanentã, astfel cum a fost
descrisã, dupã mai multe formule de control care
diferã în funcþie de natura jurisdicþiilor ºi entitãþilor
vizate, de formatul acestora, precum ºi de
condiþiile în care se poate recurge la acestea.
5.1.1. Inspecþiile aprofundate privind
modul de funcþionare
Acestea privesc jurisdicþiile în care au fost
detectate dificultãþi de funcþionare sau
disfuncþionalitãþi care nu pot fi remediate fãrã o
analizã completã ºi detaliatã, în special a
organizãrii serviciilor cu atribuþii în gestiunea
resurselor umane. Sunt efectuate în general cu
concursul misiunii inspecþiei grefelor în colaborare cu inspecþia igienei ºi securitãþii muncii.
Dupã analizarea informaþiilor comunicate
cãtre Inspecþia generalã în urma unor chestionare standard, transmise jurisdicþiei, inspectorii
se deplaseazã la faþa locului pentru a efectua
constatãrile necesare ºi a purta discuþii cu
personalul din jurisdicþia respectivã (magistraþi
ºi funcþionari), precum ºi cu partenerii instituþionali (servicii deconcentrate ale administraþiei
penitenciare, ale protecþiei judiciare a tineretului,
auxiliari ai justiþiei, aleºi locali).
La final, un pre-raport, constituit din fiºe tehnice care detaliazã, serviciu cu serviciu, constatãrile efectuate, este comunicat pentru observaþii
ºefilor jurisdicþiei verificate ºi pentru informare
ºefilor curþilor de apel de care aparþine aceasta.
Dupã aceastã fazã de contradictorialitate,
raportul definitiv - sinteza constatãrilor ºi
recomandãrile misiunii, cuprinzând printre altele
ºi raportul provizoriu completat cu observaþiile
contradictorii - este înaintat exclusiv ministrului
justiþiei.
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4.2 Inspecþia igienei ºi securitãþii muncii
Inspecþia igienei ºi securitãþii muncii din
ministerul justiþiei beneficiazã de o poziþionare
originalã, dar adecvatã, în raport cu IGSJ.
Creatã prin Circulara din 2 martie 1998,
aceastã inspecþie exercitã o misiune:
- de control ºi evaluare a regulilor din Cartea
II, titlul III din Codul muncii în sedii, asigurând un
nivel de siguranþã a persoanelor ºi a bunurilor;
- de impulsionare a reþelei actorilor în igienã
ºi siguranþã (comisii de igienã ºi siguranþã38 
CHS), a agenþilor competenþi în implementarea
regulilor de igienã ºi siguranþã39 (ACMO);
- de mediere în cazul unor dezacorduri
serioase ºi persistente între un CHS ºi o instituþie.
Este compusã în prezent din 8 inspectori
proveniþi din diferite direcþii ale ministerului.
Aceºtia depind din punct de vedere administrativ
de direcþiile din care provin. Sunt totuºi dependenþi din punct de vedere funcþional de IGSJ ca
garanþie a independenþei ºi obiectivitãþii lor, iar
inspectorul desemnat de Inspectorul General
este responsabil de coordonarea misiunilor lor.
Inspectorul General poate sã le încredinþeze
misiuni specifice ºi, în special, sã îi asocieze în
caz de nevoie inspecþiilor asupra modului de
funcþionare al jurisdicþiilor.
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Fr. Comités dhygiène et de sécurité.
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Fr. Agents chargés de la mise en oeuvre des règles
dhygiène et de sécurité.

Pentru cã sunt exhaustive ºi mobilizeazã
adesea un numãr mare de inspectori, aceste
misiuni se dovedesc a fi foarte dificile, astfel cã
numãrul lor este foarte limitat. Este de altfel în
vãditã scãdere (de la 7 în 2006 la 2 în 2007),
Inspecþia generalã fiind axatã mai mult pe forme
de control mai facile ºi de scurtã duratã.
5.1.2. Controlul funcþionãrii jurisdicþiilor
Experimentate în 2006 ºi generalizate în
2007, aceste controale, care se aseamãnã cu
auditul de funcþionare, au vocaþie pentru a fi
efectuate în mod sistematic, independent de
situaþia specificã fiecãrei jurisdicþii.
Metodologia lor, originalã, se bazeazã pe un
examen asupra unor puncte de control limitate
asupra riscurilor de disfuncþionalitãþi, prealabil
identificate ca fiind cele mai semnificative din
perspectiva obiectivelor considerate ca
determinante pentru calitatea actului de justiþie.
Activitatea jurisdicþiei este examinatã în funcþie
de cele cinci mari misiuni pe care trebuie sã le
îndeplineascã: administrarea generalã ºi
mobilizarea; justiþia civilã; justiþia penalã; justiþia
pentru minori; accesul la justiþie.
Un catalog de referinþã, actualizat cu
regularitate (cu precãdere în funcþie de evoluþiile
legislative ºi reglementãrile interne sau de
orientarea administraþiei centrale) serveºte ca
« trusã de instrumente » pentru control, enumerã
punctele controlului, documentele de verificat,
persoanele de intervievat ºi cadrul discuþiilor.
Controlul este precedat de remiterea unor
chestionare cãtre jurisdicþie, de exploatarea
rãspunsurilor ce sunt oferite ºi a documentaþiei
furnizate de administraþia centralã, precum ºi de
schimburi de informaþii, în cursul visio-conferinþelor tematice cu ºefii jurisdicþiei ºi ai grefei
sau, uneori, cu magistraþii ori funcþionarii implicaþi
în mod special în anumite activitãþi supuse
controlului (decanul judecãtorilor de instrucþie;
magistratul desemnat pentru administrarea
Tribunalului pentru minor, spre exemplu).
Controlul presupune o deplasare la faþa
locului în cursul cãreia se efectueazã verificãri
asupra înscrisurilor (copii de registre, în mod
deosebit), discuþii cu ºefii jurisdicþiei ºi ai grefei,
magistraþi ºi funcþionari responsabili de serviciul
controlat sau de activitatea examinatã.
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Se finalizeazã cu un raport provizoriu cuprinzând o notã de sintezã, fiºe de observaþii
dedicate dificultãþilor ºi disfuncþionalitãþilor
relevate, precum ºi anexe tehnice descriind,
misiune cu misiune, constatãrile efectuate. Acest
document este comunicat integral pentru observaþii ºefilor curþii de apel ºi ai jurisdicþiei în cauzã.
În cele din urmã, raportul definitiv, constituit
din raportul provizoriu, observaþiile preºedinþilor
curþilor de apel ºi de instanþã, însoþite de un aviz
conþinând concluziile IGSJ, este adresat
ministrului justiþiei, iar secretarului general al
ministerului justiþiei, directorilor administraþiei
centrale interesaþi, precum ºi preºedinþilor curþilor
de apel ºi de instanþã le sunt transmise
exemplare în copie.
Motivul pentru care acest format de control a
fost preferat de IGSJ (a cãrui duratã s-a dovedit
în timp ce nu depãºeºte 3 luni) este de a creºte
la maxim numãrul jurisdicþiilor controlate ºi de a
propune metodologia preºedinþilor de curte
pentru exercitarea propriei misiuni de inspecþie
asupra jurisdicþiilor din raza lor.
Obiectivul este de a asigura prin acest mijloc
pe o perioadã de 5 ani evaluarea tuturor celor
186 de tribunale de mare instanþã din oraºele
mari ºi din teritoriile de peste mãri.
Mai puþin, în cursul anilor 2006 ºi 2007, patru
ºi respectiv ºapte tribunale de mare instanþã au
fãcut obiectul controlului funcþionãrii jurisdicþiilor.
5.1.3. Controlul funcþionãrii tribunalelor
comerciale
Acest tip de control urmeazã o metodologie
ºi o procedurã foarte asemãnãtoare cu cea
rezervatã controlului funcþionãrii jurisdicþiilor de
drept comun. Trebuie semnalat însã cã:
- concepþia acestor controale ºi a catalogului
de referinþã ce le este specific a fost pusã la punct
dupã ce IGSJ s-a apropiat cu succes de Consiliul
Naþional al Grefierilor din Tribnalele Comerciale
Conseil National des Greffiers des Tribunaux de
Commerce (CNGTC);40
- în mod sistematic, inspectori-grefieri
desemnaþi de CNGTC asistã parþial IGSJ la
investigaþiile la faþa locului.
Inspecþiile funcþionãrii tribunalelor comerciale
s-au desfãºurat, în 2006, în 4 jurisdicþii
consulare. În 2007, au mai fost inspectate alte 3
tribunale comerciale.

Fr. Conseil National des Greffiers des Tribunaux de
Commerce.
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5.2. Anchetele pre-disciplinare, numite ºi
anchete administrative
Este vorba despre una din misiunile
tradiþionale ale IGSJ, definitorie pentru propria
existenþã. Cu toate acestea, importanþa sa, prin
raportare la activitãþile serviciului, a scãzut în
ultimii ani, pânã la punctul în care se poate afirma
cã nu mai reprezintã din 2006 domeniul cel mai
important.
Aceste anchete depind de iniþiativa exclusivã
a ministrului justiþiei. Poartã în esenþã asupra
comportamentului profesional ºi personal al
unuia sau al mai multor magistraþi; pot viza însã
ºi alþi funcþionari aflaþi în subordinea ministrului.
Anchetele au ca scop sã furnizeze acestuia din
urmã elemente pentru a aprecia asupra
necesitãþii exercitãrii unei eventuale acþiuni
discipliniare.
În privinþa lipsurilor ce pot fi reproºate unui
magistrat, ancheta administrativã este
susceptibilã, în practicã, de a fi ordonatã în douã
tipuri de situaþii decurgând direct din condiþiile
de sesizare a Consiliului Superior al Magistraturii.
Cazul cel mai frecvent este cel în care
ministrul justiþiei denunþã Consiliului Superior al
Magistraturii fapte pe care le estimeazã
susceptibile de a primi o calificare disciplinarã
prin aplicarea art. 50-1 din Ordonanþa organicã
statutarã. Dacã apreciazã oportun, aceastã
sesizare s-ar putea întemeia pe o anchetã
încredinþatã în prealabil de ministru IGSJ.
De altfel, dupã Legea organicã nr. 2001-539
din 25 iunie 2001, articolele 50-2 ºi 63 par. 2 din
ordonanþa organicã statutarã acordã dreptul de
a sesiza C.S.M. cu fapte de naturã a fi urmãrite
disciplinar preºedinþilor ºi procurorilor generali
ai curþilor de apel sau preºedinþilor ºi procurorilor
tribunalelor superioare de apel. În aceastã
ipotezã, ministrul justiþiei este destinatarul
sesizãrii ºi al probelor pe care se întemeiazã,
putând solicita IGSJ o anchetã administrativã cu
scopul de a putea decide dacã sesizeazã el
însuºi - la rândul sãu - C.S.M.-ul cu faptele în
legãturã cu care Consiliul este deja sesizat de
preºedintele curþii de apel în cauzã.
În statul de drept, deschiderea drepturilor
apãrãrii rãmâne legatã de sesizarea instanþei
disciplinare, astfel încât dispoziþiile proteguitoare
aplicabile în faþa acesteia  în special cele privind
comunicarea copiilor de pe probele dosarului sau
autorizarea participãrii unui avocat  nu sunt
incidente în faza anchetei disciplinare.
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IGSJ a adoptat parþial, din proprie iniþiativã,
câteva reguli pentru protejarea drepturilor apãrãrii celui cercetat ºi a pus la punct o metodologie
de anchetã administrativã larg inspiratã din
procedura disciplinarã prevãzutã de art. 51 ºi
urmãtoarele din Ordonanþa organicã din 22
decembrie 1958 ºi din Convenþia europeanã
pentru apãrarea drepturilor omului ºi a libertãþilor
fundamentale. Astfel:
- (1) dacã C.S.M., pentru un magistrat, sau
consiliul de disciplinã, pentru un funcþionar, a fost
deja sesizat în fond ºi în concret faptele asupra
cãrora se desfãºoarã cercetãrile conduse de
IGSJ sunt identice cu cele cu care este sesizatã
instanþa disciplinarã, Inspecþia Generalã nu
ascultã magistratul sau funcþionarul în cauzã,
decât dacã acesta solicitã expres ;
- (2) dacã se ajunge la situaþia ascultãrii unui
magistrat sau a unui funcþionar deja urmãrit
pentru aceleaºi fapte care fac obiectul anchetei
administrative, IGSJ îl informeazã în prealabil ºi
îi solicitã acordul înainte de a proceda la audierea
sa în lipsa unui avocat;
- (3) dacã este sesizatã cu o anchetã
administrativã concomitentã cu o anchetã
penalã, având caracter secret potrivit art. 11 din
Codul de procedurã penalã, IGSJ nu utilizeazã
decât informaþiile ce rezultã din procedura
cuprinsã în rapoartele administrative dresate de
parchete ºi transmise pe calei ierarhicã;
- (4) investigaþiile IGSJ sunt conduse conform principiilor deontologice esenþiale, precum
loialitatea, imparþialitatea ºi confidenþialitatea,
precum ºi cu respectarea principiului constituþional al independenþei activitãþii jurisdicþionale.
Trebuie insistat asupra conþinutului ºi frontierelor, deseori dificil de identificat, ale acestei
ultime reguli, care, depãºind limitele stricte ale
anchetei administrative, are vocaþia de a guverna
ansamblul investigaþiilor Inspecþiei generale.
Cu ocazia unei inspecþii sau a unui control al
modului de funcþionare ºi a fortiori în cadrul unei
anchete administrative, este exclusã exercitarea
unui control ºi exprimarea unei pãreri critice
asupra conþinutului deciziilor ce þin de activitatea
jurisdicþionalã, fãrã a deosebi dupã cum sunt
luate de magistraþi din instanþe sau din parchete.
Tocmai în aplicarea acestui principiu Consiliul
Superior al Magistraturii a menþinut dintotdeauna
în afara sferei disciplinare deciziile jurisdicþionale,
statuând cã instanþa disciplinarã nu poate face
aprecieri cu privire la actele jurisdicþionale ale

judecãtorilor, care decurg din puterea exclusivã
a acestora ºi nu au a fi criticate decât prin
exercitarea cãilor de atac prevãzute de lege în
favoarea pãrþilor litigiului » (raportul de activitate
a C.S.M. din 2006, capitolul I, Rãspunderea
magistraþilor, p. 68).
Aceastã interdicþie are totuºi o limitã proprie,
la fel de dificil de identificat, care este încãlcatã
atunci când deciziile în cauzã relevã un
comportament anormal ºi par a fi fost inspirate
de motive strãine acestei activitãþi.
- (5) când ancheta administrativã priveºte
comportamentul individual al unui funcþionar sau
al unui magistrat anume desemnat printr-un
ordin de serviciu al ministrului:
o acesta este informat, înainte de orice
investigaþii, despre existenþa documentului ºi a
probelor anexate, atunci când este cazul;
o înainte de audierea celui în cauzã,
transcrisã cu acordul sãu într-un proces-verbal,
ansamblul elementelor cu privire la care vor fi
obþinute observaþiile sale este în prealabil adus
la cunoºtinþa sa; rãspunsurile, ca ºi întrebãrile
sale, vor fi consemnate integral, iar copia
procesului-verbal îi este înmânatã;
o la finalul audierii, un termen este acordat
celui în cauzã pentru a-ºi putea prezenta toate
observaþiile scrise, a comunica orice probã utilã
sau a solicita orice altã investigaþie suplimentarã
pe care o considerã necesarã.
- (6) atunci când misiunea inspecþiei
presupune, ca sarcinã, ascultarea tuturor
persoanelor susceptibile a aduce informaþii utile,
fie cã aparþin sau nu instituþiei judiciare, trebuie
sã pãstreze confidenþialitatea ºi discreþia în
legãturã cu audierile; printre altele, se
consemneazã sistematic declaraþiile luate în
aceste împrejurãri într-un referat ce prezintã în
rezumat discuþiile, validat de cel în cauzã, sau
într-un proces-verbal.
La finalizarea anchetei, Inspecþia generalã
întocmeºte un raport transmis, cu anexele sale,
ministrului justiþiei. Magistratul vizat de anchetã
ºi superiorul sãu ierarhic sunt informaþi de IGSJ
despre data transmiterii raportului cãtre ministru.
Raportul cuprinde un aviz motivat cu privire
la eventuala existenþã a lipsurilor, pe care le
descrie precis ºi le calificã, atunci când este
cazul. Dacã Inspecþiei generale îi revine atribuþia
de a caracteriza gravitatea acestor lipsuri, nu-i
revine  în niciun caz  dreptul de a se pronunþa
asupra oportunitãþii sau inoportunitãþii urmãririi
magistratului sau a funcþionarului în cauzã de

cãtre instanþa disciplinarã, aceastã decizie
aparþinând ministrului justiþiei. Mai mult decât
atât, poate propune ca magistratul în cauzã sã
fie mutat într-o altã jurisdicþie sau sã fie detaºat
într-o altã funcþie în interes de serviciu ºi pentru
buna administrare a justiþiei.
În 2007, IGSJ a remis ministrului justiþiei 7
rapoarte administrative (5 fuseserã depuse în
cursul anului precedent). Principalele cauze
evocate în aceste rapoarte priveau, dincolo de
diversitatea chestiunilor puse în discuþie:
- încãlcãri ale îndatoririlor de discreþie ºi de
demnitate
- determinarea limitelor între viaþa personalã
ºi cea profesionalã, susceptibile de a fi
caracterizate un abuz în serviciu, în special
pentru interese personale;
- atingerea adusã imaginii instituþiei judiciare,
în special cu ocazia exercitãrii funcþiilor de ºefi
de jurisdicþie.
În fine, în numeroase cazuri, s-a putut descoperi cã un anumit comportament profesional sau
personal al unui magistrat putea fi favorizat de
starea sa de sãnãtate fizicã sau psihicã.
5.3. Misiunile tematice
Misiunile tematice au ca scop sã permitã
ministrului justiþiei sã aprecieze în cunoºtinþã de
cauzã asupra necesitãþii, fiabilitãþii sau impactului
unei mãsuri de reformã ce afecteazã politicile
publice conduse (ºi) de acesta ºi, în general, sã
le evalueze.
Subiectele tratate sunt de o varietate extremã.
Menþionãm cu titlu de exemplu ºi neexhaustiv:
luarea în primire a pacienþilor susceptibili de a fi
periculoºi (misiune în colaborare cu IGAS), rolul
actorilor exteriori autoritãþii judiciare în cauza
Outreau (misiune în colaborare cu IGA ºi IGAS),
misiunea legatã de agresarea vicepreºedintelui
tribunalului pentru minori din Metz ºi de siguranþa
jurisdicþiilor, misiunea cu privire la funcþionarea
serviciilor penitenciare de inserþie ºi de
probaþiune (SPIP), misiunea cu privire la
jurisdicþiile interregionale specializate (JIRS).
5.4. Alte misiuni ºi lucrãri ale IGSJ
Amintim aici:
- Participarea IGSJ la proiectul legii organice
cu privire la normele de finanþe (LOLF)
- Anchetele administrative cu privire la
comportamentul ofiþerilor sau agenþilor de poliþie
judiciarã (OPJ sau APJ) în exerciþiul misiunii de
poliþie judiciarã (art. 15-2 din Codul de procedurã
penalã)
Aceste dispoziþii nu au ca scop transferarea
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cãtre autoritatea judiciarã a unei oarecare
competenþe disciplinare în privinþa OPJ sau APJ,
ci de a consolida controlul asupra modului în care
sunt executate misiunile de cãtre poliþia judiciarã.
Sesizatã printr-o scrisoare a ministrului
justiþiei, IGSJ fie este asociatã unei anchete
administrative ºi în acest caz ºeful inspecþiei
întocmeºte ºi transmite fiecãrui minister solicitant
un raport comun, fie conduce ancheta
administrativã ºi în acest caz raportul este
întocmit de IGSJ ºi transmis de Inspectorul
General ministrului justiþiei, care la rândul sãu îl
înainteazã ministerului din care face parte ofiþerul
sau agentul.
- Cooperarea europeanã ºi internaþionalã
6. Perspective, probabilitãþi
Primul Consiliu de modernizare a politicilor
publice, prezidat de Preºedintele Republicii, a
decis în 12 decembrie 2007 sã « uneascã cele
trei inspecþii ale ministerului justiþiei în cadrul unei
inspecþii generale a Ministerului Justiþiei »
Adoptarea de principiu a acestei reforme se
înscrie într-o voinþã politicã mai largã, prin care
se încearcã, în concret, favorizarea pilotajului
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efectiv al administraþiei de cãtr ministere, în mod
special prin reducerea numãrului de structuri ale
administraþiei centrale.
Drept urmare, Inspecþia Generalã va trebui:
ü sã diversifice recrutarea pentru a fi deschisã accesului unor înalþi funcþionari sau funcþionari simpli care ar putea aduce un plus de
competenþã;
ü sã introducã în organizarea sa internã ºi în
repartizarea funcþionalã sarcini cu un grad
adecvat de specializare, spre exemplu prin
axarea activitãþii pe anumiþi poli funcþionali ºi
tematici;
ü sã creeze un « comitet de analizã » având
vocaþia de a servi ca instrument de dialog între
Inspecþia generalã, pe de o parte, ºi ºefii curþilor
ºi ai instanþelor, alãturi de responsabilii din
direcþiile ºi serviciile exterioare ministerului
justiþiei, pe de altã parte. Aceastã instanþã ar
asigura urmãrire permanentã necesarã pentru
implementarea a ceea ce se preconizeazã prin
rapoartele de inspecþie.
Traducere ºi adaptare
realizate de Ionuþ Militaru

