WHITE PAPER
Necesitatea eliminãrii din
legislaþie a categoriei
personalului de specialitate
juridicã asimilat
judecãtorilor ºi procurorilor
Motto:
„Zic: curat! De-o pildã, conul Fãnicã: moºia moºie, foncþia
foncþie, coana Joiþica, coana Joiþica: trai, neneaco, cu banii lui
Trahanache... babachii... Da’ eu, unde? Famelie mare,
renumeraþie dupã buget micã.”338
I. Sediul materiei
otrivit art. 1 din Legea nr. 303/
2004 privind statutul judecãtorilor
ºi procurorilor, „[m]agistratura este
activitatea judiciarã desfãºuratã de
judecãtori în scopul înfãptuirii justiþiei ºi
de procurori în scopul apãrãrii intereselor
generale ale societãþii, a ordinii de drept,
precum ºi a drepturilor ºi libertãþilor
cetãþenilor”.
Recunoaºterea în legislaþia românã a
personalului de specialitate juridicã
asimilat judecãtorilor ºi procurorilor (în
continuare „personal asimilat”) s-a
realizat, iniþial, prin art. 47 din Legea nr.

92/1992 pentru organizarea judecãtoreascã, pentru ministrul justiþiei, locþiitorii
sãi ºi personalul de specialitate juridicã
din Ministerul Justiþiei, pe durata îndeplinirii funcþiei.
Reglementarea actualã a lãrgit
aproape nelimitat sfera „personalului
asimilat”, art. 87 alin. 1 din Legea nr. 303/
2004 dispunând urmãtoarele: „Pe durata
îndeplinirii funcþiei, personalul de
specialitate juridicã din Ministerul Justiþiei,
Ministerul Public, Consiliul Superior al
Magistraturii, Institutul Naþional de
Criminologie,339 Institutul Naþional de
Expertize Criminalistice ºi din Institutul

338
A se vedea Ion Luca Caragiale, O scrisoare
pierdutã, Actul I, Scena II.
339 Prin Hotãrârea Guvernului nr. 1918/2006
pentru modificarea si completarea Hotãrârii
Guvernului nr. 83/2005 privind organizarea ºi
funcþionarea Ministerului Justiþiei, începând cu 31

ianuarie 2007, a fost desfiinþat Institutul Naþional
de Criminologie din subordinea Ministerului Justiþiei.
Institutul Naþional de Expertize Criminalistice ºi
ªcoala Naþionalã de Grefieri nu au, pentru moment,
personal de specialitate juridicã asimilat
judecãtorilor ºi procurorilor.

P
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Naþional al Magistraturii este asimilat
judecãtorilor ºi procurorilor în ceea ce
priveºte drepturile ºi îndatoririle, inclusiv
susþinerea examenului de admitere,
evaluarea activitãþii profesionale,
susþinerea examenului de capacitate ºi
de promovare, dispoziþiile prezentei legi
aplicându-se în mod corespunzãtor”.
De asemenea, potrivit art. 5 alin. (2)
din Legea nr. 124/2000 privind structura
personalului Curþii Constituþionale,
„[p]ersonalul de specialitate juridicã ce
desfãºoarã activitate de cercetare sau
documentare, de protocol, în domeniul
relaþiilor externe ale Curþii Constituþionale
sau în domeniul resurselor umane este
asimilat, ca rang ºi salarizare, magistraþilor-asistenþi sau, dupã caz, magistraþilor-asistenþi stagiari, beneficiind în
mod corespunzãtor de drepturile acestora”. Prin urmare, existã asimilaþi ai
magistraþilor-asistenþi din cadrul Curþii
Constituþionale, asimilaþi, la rândul lor, cu
privire la salarizare, judecãtorilor ºi
procurorilor cu grad de tribunal.
În fapt, prin atribuþiile de serviciu
îndeplinite în activitatea fiecãrei persoane
ce ocupã o funcþie de personal asimilat
nu sunt efectuate activitãþi specifice
magistraturii, adicã dintre cele realizate
de judecãtori sau procurori ºi nici nu sunt
în strânsã legãturã cu activitatea acestora, încât sã justifice un statut asimilat
celui de magistrat.
II. Situaþia numericã a „personalului
asimilat”
Asociaþia ”Forumul Judecãtorilor din
România” a solicitat, în temeiul Legii nr.
544/2001, Ministerului Justiþiei,
Ministerului Public, Consiliului Superior al
Magistraturii, Inspecþiei Judiciare ºi
Institutului Naþional al Magistraturii date
relevante privind numãrul persoanelor
care reprezintã personal de specialitate
juridicã asimilat judecãtorilor ºi procurorilor ºi care îºi desfãºoarã activitatea
în cadrul acestor instituþii, inclusiv gradele
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profesionale (de judecãtorie, tribunal,
curte de apel, Parchet de Înaltã Curte de
Casaþie ºi Justiþie) aferente fiecãrei
persoane aflate într-o asemenea situaþie,
precizând compartimentul unde funcþioneazã.
Coroborând informaþiile publice astfel
obþinute, în perioada mai-iunie 2016,
situaþia numericã a personalului asimilat
este urmãtoarea:
1. La nivelul Ministerului Public
existã 26 de funcþii pentru personal
asimilat:
- 9 posturi (ocupate toate cu persoane
care deþin grad profesional PICCJ) la
biroul juridic, dintre care 1 de conducere
(ºef birou);
- 15 posturi (ocupate toate cu
persoane care deþin grad profesional de
curte de apel) – câte unul în aparatul
propriu al fiecãrui PCA;
- 1 post (ocupat de o persoanã cu grad
de PICCJ) la DIICOT;
- 1 post (ocupat de o persoanã cu grad
de PICCJ) la DNA.
2. La nivelul Inspecþiei Judiciare
sunt 13 funcþii pentru personal
asimilat:
- 12 posturi la Direcþia sinteze, contencios ºi registraturã, dintre care 2
ocupate cu persoane având grad de
PICCJ, 1 persoanã cu grad de tribunal, 6
persoane cu grad de judecãtorie ºi 3
persoane stagiar;
- 1 post la Direcþia economicã ºi
administrativ, ocupatã de o persoanã cu
grad de judecãtorie.
3. La nivelul Consiliului Superior al
Magistraturii sunt 21 de funcþii pentru
personal asimilat:
- 3 posturi de conducere – ºef serviciu
(câte 1 la Serviciul resurse umane pentru
instanþe, la Serviciul programe europene
ºi internaþionale ºi la Serviciul de sinteze
ºi pregãtirea lucrãrilor CSM);
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- 1 post de conducere – ºef birou (la
Biroul relaþii cu publicul);
- 1 post de consilier juridic (ocupat de
o persoanã cu grad PICCJ) la Serviciul
resurse umane pentru instanþe;
- 2 posturi de consilier juridic (ocupate
cu persoane cu grad de judecãtorie) la
Serviciul resurse umane pentru parchete;
- 1 post de consilier juridic (ocupat de
o persoanã cu grad de judecãtorie) la
Serviciul formare profesionalã ºi statisticã
judiciarã;
- 2 posturi de consilier juridic (ocupate
de o persoanã cu grad de judecãtorie ºi
de o persoanã cu grad de tribunal) la
Serviciul legislaþie ºi documentare;
- 3 posturi de consilier juridic (ocupate
de o persoanã cu grad de judecãtorie, 1
cu grad de curte de apel ºi 1 cu grad de
PICCJ) la Serviciul afaceri europene ºi
relaþii internaþionale;
- 4 posturi de consilier juridic (2
persoane cu grad de judecãtorie, 1 cu
grad de curte de apel ºi 1 cu grad de
PICCJ) la Serviciul de sinteze ºi
pregãtirea lucrãrilor ºedinþelor CSM;
- 1 post de consilier juridic (o persoanã
cu grad de judecãtorie - detaºat la MJ) la
Biroul grefa secþiilor;
- 2 posturi de consilier juridic (1
persoanã cu grad de tribunal – detaºat la
PICCJ ºi 1 cu grad de PICCJ) la Biroul
relaþii cu publicul;
- 1 post de consilier juridic (o ocupat
de o persoanã cu grad de judecãtorie) la
Serviciul de achiziþii publice ºi protocol.
4. La nivelul Institutului Naþional al
Magistraturii sunt 26 de funcþii pentru
personal asimilat:
- 4 posturi de conducere – ºef
departament (câte 1 la Departamentul de
formare profesionalã iniþialã, la
Departamentul de formare profesionalã
continuã, Departamentul de formare a
formatorilor ºi la Departamentul de
concursuri, examene ºi politici publice);
- 5 posturi la Departamentul de
formare profesionalã iniþialã (2 cu grad de

Este necesarã eliminarea din
legislaþie a categoriei
personalului de specialitate
juridicã asimilat judecãtorilor ºi
procurorilor, fiind de resortul
Ministrului Justiþiei ºi al
Consiliului Superior al
Magistraturii iniþierea unor
demersuri în acest sens ºi gãsirea
unor soluþii pentru transformarea
acestei categorii profesionale.
judecãtorie, 1 cu grad de tribunal, 1 cu
grad de curte de apel ºi 1 cu grad de
PICCJ);
- 9 posturi la Departamentul de
formare profesionalã continuã (2 stagiari,
2 cu grad de tribunal, 1 cu grad de curte
de apel ºi 4 cu grad de PICCJ);
- 3 posturi la Departamentul de
formare a formatorilor (1 cu grad de
stagiar, 1 cu grad de curte de apel ºi 1 cu
grad de PICCJ);
- 5 posturi la Departamentul de
concursuri, examene ºi politici publice (2
cu grad de judecãtorie, 1 cu grad de
tribunal ºi 2 cu grad de PICCJ).
5. La nivelul Ministerului Justiþiei
sunt 155 de funcþii pentru personal
asimilat:
- 10 posturi la Corpul de control al
ministrului, dintre care 3 sunt ocupate de
personal asimilat (1 cu grad de tribunal ºi
2 cu grad de curte de apel), 5 sunt ocupate
de judecãtori/procurori detaºaþi la MJ, iar
2 posturi sunt vacante;
- 28 posturi la Direcþia elaborare acte
normative, dintre care 25 sunt ocupate de
personal asimilat (1 cu grad de tribunal,
2 cu grad de curte de apel ºi 22 cu grad
de PICCJ), 2 sunt ocupate de judecãtori/
procurori detaºaþi la MJ, iar 1 post este
vacant;
- 20 posturi la Direcþia avizare acte
normative, dintre care 15 sunt ocupate de
personal asimilat (1 cu grad de curte de
apel ºi 14 cu grad de PICCJ), 2 sunt
ocupate de judecãtori/procurori detaºaþi
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la M.J., 2 posturi sunt ocupate prin
delegare, iar 1 post este vacant;
- 17 posturi la Direcþia contencios,
dintre care 16 sunt ocupate de personal
asimilat (1 cu grad de tribunal, 4 cu grad
de curte de apel ºi 11 cu grad de PICCJ),
1 post este ocupat prin delegare;
- 16 posturi la Direcþia drept
internaþional ºi cooperare juridicã, dintre
care 15 sunt ocupate de personal asimilat
(1 cu grad de curte de apel ºi 14 cu grad
de PICCJ), 1 post este ocupat de procuror
detaºat la M.J. (magistrat de legãturã cu
Republica Francezã);
- 11 posturi la Direcþia afaceri
europene ºi drepturile omului, dintre care
10 sunt ocupate de personal asimilat (1
cu grad de judecãtorie, 1 cu grad de
tribunal, 1 cu grad de curte de apel ºi 7
cu grad de PICCJ), 1 post este ocupat de
judecãtor detaºat la MJ;
- 12 posturi la Direcþia de prevenire a
criminalitãþii, dintre care 5 sunt ocupate
de personal asimilat (1 cu grad de curte
de apel ºi 4 cu grad de PICCJ), 1 post
este ocupat de personal asimilat detaºat
de la CSM la MJ;
- 11 posturi la Direcþia resurse umane,
dintre care 9 sunt ocupate de personal
asimilat (1 cu grad de tribunal ºi 8 cu grad
de PICCJ), 1 post este ocupat de procuror
detaºat la M.J., iar 1 post ocupat prin
delegare;
- 12 posturi la Serviciul profesii juridice
conexe, toate ocupate de personal
asimilat (1 cu grad de judecãtorie, 1 cu
grad de tribunal, 4 cu grad de curte de
apel ºi 6 cu grad de PICCJ);
- 1 post la Direcþia tehnologia
informaþiei, ocupat de personal asimilat
(cu grad de curte de apel);
- 1 post la Direcþia statisticã judiciarã,
ocupat de judecãtor detaºat la M.J.;
- 13 posturi la Direcþia programe
europene, dintre care 12 sunt ocupate de
personal asimilat (3 cu grad de curte de
apel ºi 9 cu grad de PICCJ), iar 1 post
ocupat prin delegare;
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- 3 posturi la Serviciul de comunicare
ºi relaþii publice, toate ocupate de
personal asimilat (1 cu grad de tribunal ºi
2 cu grad de PICCJ);
6. La nivelul Autoritãþii Naþionale
pentru Cetãþenie (din subordinea
Ministerului Justiþiei) sunt 38 de funcþii
pentru personal asimilat:
- 19 posturi la Direcþia secretariatul
tehnic al Comisiei pentru cetãþenie, dintre
care 13 sunt ocupate de personal asimilat
(1 cu grad de tribunal, 3 cu grad de curte
de apel ºi 9 cu grad de PICCJ), iar 6
posturi sunt vacante;
- 2 posturi la Direcþia administrativ-economicã ºi resurse umane, dintre
care 1 este ocupat de personal asimilat
(cu grad de tribunal), iar 1 post este
vacant;
- 16 posturi la Direcþia contencios ºi
relaþii publice, dintre care 11 sunt ocupate
de personal asimilat (7 cu grad de tribunal
ºi 4 cu grad de PICCJ), 1 post este ocupat
de procuror detaºat de la PCA Ploieºti,
iar 4 posturi sunt vacante;
- 1 post la Biroul comunicare ºi IT,
ocupat de personal asimilat (cu grad de
curte de apel).
7. La nivelul Direcþiei Naþionale de
Probaþiune (din subordinea Ministerului Justiþiei) sunt 11 de funcþii pentru
personal asimilat:
- 3 posturi la Serviciul programe ºi
relaþii internaþionale, toate vacante;
- 3 posturi la Serviciul resurse umane,
dintre care 1 este ocupat de personal
asimilat (cu grad de tribunal), iar 2 posturi
este vacante;
- 5 posturi la Serviciul juridic, dintre
care 2 sunt ocupate de personal asimilat
(cu grad de PICCJ), iar 3 posturi sunt
vacante;
Totalizând, în cadrul tuturor instituþiilor menþionate sunt 290 de posturi
pentru personal asimilat, dintre care
261 sunt ocupate astfel:
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- 14 posturi sunt ocupate de judecãtori/
procurori detaºaþi (13 la MJ ºi 1 la
Autoritatea Naþionalã pentru Cetãþenie);
- 5 posturi ocupate prin delegare.

- 9 funcþii de conducere (ºef serviciu/
birou/departament) ocupate de personal
asimilat;
- 233 posturi ocupate de personal
asimilat (6 stagiari, 22 cu grad profesional
de judecãtorie, 24 cu grad profesional de
tribunal, 44 cu grad profesional de curte
de apel/PCA ºi 137 cu grad profesional
de PICCJ);

În ceea ce priveºte gradele profesionale ale „personalului asimilat”, în
funcþie de care se stabileºte inclusiv
salarizarea, situaþia statisticã este
urmãtoarea:

Grad profesional

Numãr de persoane

Parchet de pe lângã Înalta Curte de Casaþie ºi Justiþie

137

Curte de apel / Parchet de pe lângã curte de apel

44

Tribunal / Parchet de pe lângã tribunal

24

Judecãtorie / Parchet de pe lângã judecãtorie

22

Judecãtor / Procuror stagiar

6

Funcþii de conducere personal asimilat

9

Posturi ocupate prin detaºare / delegare a unor magistraþi

19

La aceste date se poate adãuga
personalul de specialitate juridicã
asimilat magistraþilor-asistenþi, care îºi
desfãºoarã activitatea la urmãtoarele
compartimente din cadrul Curþii
Constituþionale:
- Compartimentul relaþii externe, relaþii
cu presa ºi protocol - 1 persoanã;
- Compartimentul de cercetare,
documentare ºi bibliotecã - 2 persoane;
- Biroul resurse umane ºi salarizare
– 1 persoanã.
Prin urmare, existã alte 4 persoane cu
salarizare asimilatã judecãtorilor/procurorilor cu grad profesional de tribunal/
parchet de pe lângã tribunal.
Utilizând datele statistice, „personalul asimilat” existent ar putea lesne
forma un nou Parchet de pe lângã
Înalta Curte de Casaþie ºi Justiþie (sau
o nouã Înaltã Curte de Casaþie ºi
Justiþie, salarizarea fiind similarã),

douã noi curþi de apel, un nou tribunal
ºi douã sau mai multe judecãtorii
medii. Efortul bugetar pentru susþinerea acestei categorii este, prin
urmare, însemnat.
Promovând prin scurgerea timpului,
fãrã concurenþã ºi cu o medie minimã pe
care orice absolvent de drept o obþine la
licenþã, într-un interval de 5-6 ani tot
„personalul asimilat” va dobândi grad
profesional de P.I.C.C.J.
Întrucât obþinerea gradului profesional
urmãtor de cãtre magistraþi se poate face,
ca regulã, numai dupã vacantarea
posturilor la instanþele / parchetele
superioare (promovarea pe loc fiind o
excepþie aproape jignitoare prin prisma
concurenþei), în viitorul apropiat se poate
ca la nivelul profesional maxim posibil
situaþia sã se prezinte grafic astfel:
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Total procurori

Total judecãtori

Parchetele de pe lângã judecãtorii

Judecãtorii

Parchetele de pe lângã tribunale (inclusiv PMTM ºi PTMF)

Tribunale (inclusiv instanþele militare ºi tribunalele specializate)

Parchetele de pe lângã curþile de apel (inclusiv PMCMA)

Curþi de apel (inclusiv Curtea Militarã de Apel)

PÎCCJ (inclusiv DNA, DIICOT ºi Secþia parchetelor militare)

Înalta Curte de Casaþie ºi Justiþie

Categoria (posturi prevãzute în schemã – funcþii de execuþie
ºi de conducere)

4724

2179

1585

838

122

Posturi de
judecãtor

2953

1344

714

264

631

Posturi de
procuror

9.82%

6.14%

2,08%

1,28%

5,09%

1,51%

16,66%

5,25%

21,71%

112,3% (raportat la grad PÎCCJ)

Procent personal asimilat judecãtorilor sau
procurorilor cu acelaºi grad profesional
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III. Drept comparat ºi aspecte
privind constituþionalitatea reglementãrii din România
În urma unui demers lansat de
Asociaþia Forumul Judecãtorilor din
România în cursul acestui an, au fost
solicitate informaþii de la autoritãþi
reprezentative din alte sisteme judiciare
ale statelor membre ale Uniunii Europene
(ministere ale justiþiei, consilii judiciare,
ºcoli de magistraturã etc.), din
rãspunsurile primite rezultând cã în
Regatul Unit al Marii Britanii ºi Irlandei
de Nord, Cipru, Croaþia, Estonia,
Finlanda, Germania, Letonia, Polonia,
Portugalia, Suedia, Ungaria nu existã
personal asimilat judecãtorilor ºi
procurorilor, aceºtia din urmã având
organizare proprie ºi distinctã, inclusiv
sub aspectul salarizãrii, de orice prevederi
referitoare la funcþionarii publici, poziþia
magistraþilor în respectivele societãþi fiind
unicã. De la celelalte state solicitate nu
s-au primit încã rãspunsuri. Totuºi, Franþa
reprezintã sursa de inspiraþie a
legiuitorului român, de acolo instituþia
asimilãrii magistraþilor fiind preluatã ºi în
unele state africane, foste colonii franceze
(spre exemplu, Guineea, Camerun).
În baza art. 126 alin. 1 din Constituþia
României, Înalta Curte de Casaþie ºi
Justiþie ºi celelalte instanþe judecãtoreºti
stabilite de lege înfãptuiesc justiþia în
România.
Potrivit art. 131 din Constituþia
României: „(1) În activitatea judiciarã,
Ministerul Public reprezintã interesele
generale ale societãþii ºi apãrã ordinea
de drept, precum ºi drepturile ºi libertãþile
cetãþenilor. (2) Ministerul Public îºi
exercitã atribuþiile prin procurori constituiþi
în parchete, în condiþiile legii. (3) Parchetele funcþioneazã pe lângã instanþele de
judecatã, conduc ºi supravegheazã
activitatea de cercetare penalã a poliþiei
judiciare, în condiþiile legii”.
„Judecãtorii sunt independenþi, se
supun numai legii ºi trebuie sã fie
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imparþiali” (art. 2 alin. 3 din Legea nr. 303/
2004), iar procurorii „se bucurã de
stabilitate ºi sunt independenþi, în
condiþiile legii” (art. 3 alin. 1 din Legea nr.
303/2004). Totodatã, art. 4 alin. 1 din
Legea nr. 303/2004 prevede cã: „Judecãtorii ºi procurorii sunt obligaþi ca, prin
întreaga lor activitate, sã asigure
supremaþia legii, sã respecte drepturile ºi
libertãþile persoanelor, precum ºi
egalitatea lor în faþa legii ºi sã asigure un
tratament juridic nediscriminatoriu tuturor
participanþilor la procedurile judiciare,
indiferent de calitatea acestora, sã
respecte Codul deontologic al judecãtorilor ºi procurorilor ºi sã participe la
formarea profesionalã continuã”.
Existenþa unei categorii paralele
coboarã în derizoriu însãºi demnitatea
ºi statutul funcþiei de judecãtor ºi
procuror. Art. 1 din Legea nr. 303/2004
privind statutul judecãtorului ºi procurorilor dispune cã ”[m]agistratura este
activitatea judiciarã desfãºuratã de
judecãtori în scopul înfãptuirii justiþiei ºi
de procurori în scopul apãrãrii intereselor
generale ale societãþii, a ordinii de drept,
precum ºi a drepturilor ºi libertãþilor
cetãþenilor”.
La rândul sãu, art. 73 din Legea nr.
303/2004 privind statutul judecãtorului ºi
procurorului prevede cã ”stabilirea
drepturilor judecãtorilor ºi procurorilor se
face þinându-se seama de locul ºi rolul
justiþiei în statul de drept, de rãspunderea
ºi complexitatea funcþiei de judecãtor ºi
procuror, de interdicþiile ºi incompatibilitãþile prevãzute de lege pentru aceste
funcþii ºi urmãreºte garantarea independenþei ºi imparþialitãþii acestora”.
Or, locul ºi rolul justiþiei în statul de
drept, rãspunderea ºi complexitatea
funcþiei de judecãtor ºi procuror este
redatã de dispoziþiile art. 124-132 din
Constituþia României, respectiv înfãptuirea justiþiei prin Înalta Curte de Casaþie
ºi Justiþie ºi prin celelalte instanþe judecãtoreºti (art. 124 ºi 126 din Constituþia
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României) iar, în cazul Ministerului Public,
reprezentarea intereselor generale ale
societãþii ºi apãrarea ordinii de drept,
precum ºi a drepturilor ºi libertãþilor
cetãþenilor (art. 131 din Constituþia
României).
„Personalul asimilat” judecãtorilor
ºi procurorilor, salarizat similar acestora din urmã ºi beneficiind de pensii
speciale identice, nu îndeplineºte activitãþi judiciare în sensul celor prevãzute de Constituþia României, fiind în
parte subordonat administrativ puterii
executive,340 fãrã a putea fi vorba de
independenþa judecãtorilor sau stabilitatea procurorilor. Prezenþa acestui
personal în cadrul serviciilor de achiziþii publice ºi protocol, a birourilor
relaþii cu publicul, la grefa secþiilor
CSM, la direcþiile economice ºi administrative, la serviciile de resurse
umane ori în cadrul birourilor IT etc.,
aºa cum s-a indicat mai sus, face de
prisos orice comparaþie cu aspecte
legate de locul ºi rolul justiþiei în statul
de drept.
Existenþa acestei categorii produce
grave confuzii cu privire statutul judecãtorului ºi procurorului, inducând
publicului impresia existenþei unor
magistraþi „de cancelarie”, subor-

donaþi administrativ, lucru inacceptabil
într-un stat de drept. „Personalul
asimilat” exercitã, cel mult, atribuþii
specifice consilierilor juridici, fãrã ca
în activitatea lor sã existe asemãnãri
cu cea a magistraþilor.
Mai mult, „personalul asimilat” se
bucurã de drepturi mai extinse decât
judecãtorii ºi procurorii înºiºi, spre
exemplu, beneficiind de numãr
nelimitat de locuri pentru promovare
în grad, realizatã printr-un simplu
examen, diferit de concursurile de
promovare susþinute de judecãtori ºi
procurori, cu o concurenþã acerbã de
pânã la 20 de candidaþi pentru un
singur loc, considerate umilitoare
chiar de Ministrul Justiþiei.341
Astfel, promovarea în funcþii de
execuþie (strâns legatã de drepturile
salariale) se face diferenþiat, în baza unor
regulamente distincte:
 potrivit Regulamentului privind
organizarea ºi desfãºurarea concursului de promovare a judecãtorilor ºi
procurorilor adoptat prin Hotãrârea
C.S.M. nr. 621/2006, pentru promovarea
pe loc a magistraþilor: se stabileºte un
anumit numãr de locuri scoase la concurs,
la nivel naþional (art. 4 alin. 22 ºi art. 6
alin. 1); concursul constã în susþinerea

340 Existã state membre ale Uniunii Europene
care interzic inclusiv detaºarea (temporarã) a unor
judecãtori în cadrul Ministerului Justiþiei, acest lucru
reprezentând o încãlcare a independenþei judiciare.
A se vedea, în acest sens, Decizia Curþii
Constituþionale a Lituaniei din 21 decembrie 1999,
disponibilã la pagina web http://lrkt.lt/en/court-acts/
search/170/ta937/content [accesatã ultima datã la
14.06.2016]. În baza art. 113 din Constituþia
Lituaniei, ”1. Un judecãtor nu poate deþine nicio
altã funcþie atribuitã în baza unor alegeri sau în
baza unei numiri, nu poate desfãºura activitãþi în
cadrul niciunei instituþii sau întreprinderi private,
comerciale sau de altã naturã. De asemenea,
acesta nu poate primi nicio remuneraþie în afara
remuneraþiei stabilite pentru activitatea de judecãtor
ºi a plãþii aferente activitãþilor de învãþãmânt sau
de creaþie. 2. Un judecãtor nu poate participa la
activitãþile desfãºurate de partidele politice sau alte

organizaþii politice.”, traducere preluatã din ªt.
Deaconu (coord.), I. Muraru, E.S. Tãnãsescu,
S.G. Barbu, Codex Constituþional: constituþiile
statelor membre ale Uniunii Europene, Monitorul
Oficial R.A., Bucureºti, 2015, vol. II, p.72. Similar,
în baza art. 125 alin.(3) din Constituþia României,
”funcþia de judecãtor este incompatibilã cu orice altã
funcþie publicã sau privatã, cu excepþia funcþiilor
didactice din învãþãmântul superior”.
341 A se vedea pagina web http://
www.stiripesurse.ro/raluca-pruna-le-ine-parteajudecatorilor-i-procurorilor-e-umilitor_989228.html
[accesatã ultima datã la 14.06.2016]. Ministrul
Justiþiei, d-na Raluca Alexandra Prunã, a declarat
cã “existã o problemã cu privire la modul în care se
promoveazã în magistraturã. Gãsesc cã în
România este umilitor ca un judecãtor sau un
procuror sã trebuiascã, pentru a accede la
nivelul de jurisdicþie superior, sã dea niºte
examene unde sunt 30-40 pe loc”.
Revista Forumul Judecãtorilor – Nr. 2/2016

107

unor probe scrise cu caracter teoretic ºi
practice (art. 16 alin. 1); testul-grilã pentru
verificarea cunoºtinþelor teoretice
cuprinde 50 întrebãri iar testul-grilã pentru
verificarea cunoºtinþelor practice cuprinde
20 întrebãri din materiile de concurs;
testele-grilã se susþin în aceeaºi zi, cu o
pauzã de o orã între acestea (art. 17);
timpul destinat elaborãrii lucrãrii scrise
este stabilit de comisiile de elaborare a
subiectelor (art. 21 alin. 3) – de obicei
timpul stabilit este de 3 ore pentru proba
teoreticã ºi 3 ore pentru proba practicã;
luând în calcul ºi timpul impus de art. 18
alin. 2 pentru accesul în salã (30 minute
anterior începerii probelor), rezultã cã un
participant la concurs are de petrecut 6,5
h în sala de examinare, iar concentrarea
asupra subiectelor se întinde pe parcursul
a cel mult 7 ore (cu o orã pauzã între cele
douã probe); sistemul de notare ºi
condiþia obligatorie de promovare este
prevãzutã la art. 27 – „(1) Nota obþinutã
la concurs este suma notelor obþinute la
proba teoreticã ºi proba practicã, în raport
cu urmãtoarea pondere: 75% proba
practicã ºi 25% proba teoreticã. (1) Pentru
a fi declarat admis la concurs candidatul
trebuie sã obþinã cel puþin media generalã
7 ºi nu mai puþin de 5 la fiecare dintre
cele douã probe de concurs menþionate
la art. 17”. Nefiind un numãr nelimitat
de locuri scoase la concurs, la nivel
naþional, ”au fost examene în care s-a
picat cu nota 10 pentru cã existau mai
puþine locuri decât cei care au luat nota
zece ºi ceea ce a departajat a fost
doctoratul”.342
 potrivit Regulamentului privind
organizarea ºi desfãºurarea examenului de promovare în funcþii de execuþie a personalului de specialitate
juridicã asimilat judecãtorilor ºi procurorilor din cadrul aparatului propriu al
Consiliului Superior al Magistraturii ºi
al Institutului Naþional al Magistraturii,
342
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adoptat prin Hotãrârea C.S.M. nr. 1260/
2014: promovarea în funcþii de execuþie
a personalului asimilat se face pe bazã
de examen, organizat anual, dacã este
cazul, fãrã stabilirea unui anumit numãr
de locuri (art. 2); examenul de promovare
a personalului asimilat constã în
susþinerea unei probe scrise de verificare
a cunoºtinþelor teoretice ºi practice, sub
forma unui test-grilã ce cuprinde 50 de
întrebãri (art. 5 alin. 1), dintre care 40
urmãresc verificarea cunoºtinþelor teoretice (art. 5 alin. 2); timpul alocat pentru
desfãºurarea probei scrise va fi stabilit de
comisiile de elaborare a subiectelor ºi nu
poate depãºi 3 ore din momentul
comunicãrii subiectelor (art. 12 alin. 2);
sistemul de notare ºi condiþia obligatorie
de promovare este prevãzutã la art. 16 –
„Pentru a fi declarat admis, candidatul
trebuie sã obþinã minimum 70 de puncte,
echivalentul notei 7,00, dar nu mai puþin
de 40 de puncte la întrebãrile ce urmãresc
verificarea cunoºtinþelor teoretice ºi nu
mai puþin de 10 puncte la întrebãrile ce
urmãresc verificarea cunoºtinþelor
practice”. iar fiecare rãspuns corect la
întrebãrile cu caracter teoretic ºi practic
primeºte 2 puncte (art. 5 alin. 5).
 potrivit Regulamentului privind
organizarea ºi desfãºurarea examenului de promovare a personalului de
specialitate juridicã, cu funcþii de
execuþie, asimilat judecãtorilor ºi
procurorilor, din Ministerul Justiþiei,
adoptat prin Ordinul Ministrului Justiþiei
nr. 663/2007: promovarea în funcþii de
execuþie a personalului asimilat se face
pe bazã de examen, organizat anual,
dacã este cazul, fãrã stabilirea unui
anumit numãr de locuri (art. 2); examenul
de promovare a personalului asimilat
constã în întocmirea unei lucrãri scrise,
cu caracter teoretic ºi practic, ºi
susþinerea unei probe scrise teoretice (art.
5 alin. 1), la una dintre materiile arãtate

Idem.
Revista Forumul Judecãtorilor – Nr. 2/2016

fost aprobat de Preºedintele Consiliului Superior al Magistraturii, abia
prin Decizia nr. 210 din 14 octombrie
2015. Pânã la adoptarea acestui act
normativ, nu a existat o procedurã de
sancþionare disciplinarã a acestei
categorii de personal, ceea ce este de
neînþeles.344

la alin. 2; lucrarea scrisã va avea între 10
ºi 20 de pagini, font Times New Roman,
corp 14, interlinie la 1 1/2 rânduri (art. 10
alin. 2) (n.n. – precum o hotãrâre
judecãtoreascã mediu elaboratã);
lucrãrile scrise se noteazã cu “Admis” sau
“Respins” (art. 11 alin. 2); proba scrisã
teoreticã constã în douã subiecte teoretice din materia pentru care candidatul a
optat (art. 13 alin. 2) iar timpul alocat
pentru desfãºurarea probei teoretice va
fi stabilit de membrii comisiilor de verificare a lucrãrilor scrise ºi nu poate depãºi
3 ore din momentul comunicãrii subiectelor (art. 13 alin. 5); pentru a fi declarat
admis la proba scrisã teoreticã, candidatul
trebuie sã obþinã cel puþin nota 6,00 (art.
15).
Se observã, astfel, cã reglementãrile aplicabile personalului asimilat
nu impun nici competiþia pentru
promovarea în funcþii de execuþie.
Astfel, deºi o persoanã care face parte
din aceastã categorie de personal se
asimileazã teoretic magistraþilor, în
concret aceasta beneficiazã de mai
multe drepturi decât magistraþii,
fiindu-i asiguratã posibilitatea de a
dobândi mai uºor un grad profesional
superior, gradul pentru care se înscrie
candidatul fiind obþinut, în cazul
asimilaþilor, chiar ºi cu nota minimã
prevãzutã de regulamentul de concurs
aplicabil.343
De asemenea, Regulamentul privind rãspunderea disciplinarã a personalului de specialitate juridicã asimilat
judecãtorilor ºi procurorilor din cadrul
Consiliului Superior al Magistraturii a

IV. Concluzii
Statutul judecãtorilor ºi procurorilor
este reglementat la nivel constituþional,
în art. 125 - pentru judecãtori ºi în art. 132
- pentru procurori, dispoziþii care fac parte
din titlul III “Autoritãþile publice”, cap.VI
“Autoritatea judecãtoreascã”, secþiunea 1
“Instanþele judecãtoreºti” (art. 124-130),
secþiunea a 2-a “Ministerul Public” (art.
131 ºi art. 132) ºi secþiunea a 3-a
“Consiliul Superior al Magistraturii” (art.
133 ºi art. 134).
Potrivit art. 125 din Legea fundamentalã, judecãtorii numiþi de Preºedintele României sunt inamovibili; propunerile de numire, precum ºi promovarea,
transferarea ºi sancþionarea judecãtorilor
sunt de competenþa Consiliului Superior
al Magistraturii, iar funcþia de judecãtor
este incompatibilã cu orice altã funcþie
publicã sau privatã, cu excepþia funcþiilor
didactice din învãþãmântul superior.
Potrivit art. 132 din Constituþie, procurorii
îºi desfãºoarã activitatea potrivit
principiului legalitãþii, al imparþialitãþii ºi al
controlului ierarhic, sub autoritatea
ministrului justiþiei, iar funcþia de procuror
este incompatibilã cu orice altã funcþie
publicã sau privatã, cu excepþia funcþiilor
didactice din învãþãmântul superior.

343 Mai mult, în vreme ce judecãtorii pot
promova, în baza regulamentului adoptat prin
Hotãrârea C.S.M. nr. 621/2006, cel mult pânã la
gradul de curte de apel (promovarea în grad de
I.C.C.J. fiind posibilã doar prin promovare efectivã
la aceastã instanþã, potrivit unei reglementãri
distincte), totuºi personalul asimilat poate promova
în grad profesional echivalent salarial celui de
P.I.C.C.J. (similar I.C.C.J.). A se vedea pagina web

http://www.inm-lex.ro/fisiere/d_1029/Tabel%
20priv.%20candidatii%20admisi%20la%20
examen%20(1.10.2015).pdf [accesatã ultima datã
la 14.06.2016].
344
A se vedea, pentru detalii, Raportul
Consiliului Superior al Magistraturii privind starea
justiþiei în anul 2015, accesibil la pagina web http:/
/www.csm1909.ro/csm/index.php?cmd=24
[accesatã ultima datã la 15.06.2016].
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La nivel infraconstituþional, statutul
magistraþilor este reglementat prin Legea
nr. 303/2004, potrivit cãreia judecãtorii
sunt independenþi, se supun numai legii
ºi trebuie sã fie imparþiali, procurorii numiþi
de Preºedintele României se bucurã de
stabilitate ºi sunt independenþi, în
condiþiile legii, iar magistraþii-asistenþi se
bucurã de stabilitate.
Nu existã vreo justificare constituþionalã pentru existenþa categoriei
personalului asimilat magistraþilor,
statutul acestora din urmã impunându-se a fi unic ºi specific numai
celor ce sunt judecãtori sau procurori.
Indiferent de motivele avute în vedere
de legiuitor la adoptarea legilor justiþiei, în prezent o asemenea reglementare este în dezavantajul sistemului
judiciar, în ansamblu, cei care doresc
a beneficia de statutul ºi de drepturile
magistraþilor trebuind sã aibã ºi
responsabilitãþile acestora în societate, prin accederea efectivã în corpul
judecãtorilor sau în cel al procurorilor.
Puterea judecãtoreascã este una
dintre cele trei puteri clasice ale
statului de drept, alãturi de puterea
legislativã ºi puterea executivã, însã nu
existã personal asimilat senatorilor ºi
deputaþilor ori Preºedintelui României.
Existenþa unei categorii paralele
coboarã în derizoriu însãºi demnitatea
ºi statutul funcþiei de judecãtor ºi
procuror. „Personalul asimilat” judecãtorilor ºi procurorilor, salarizat similar acestora din urmã ºi beneficiind de
pensii speciale identice, nu îndeplineºte activitãþi judiciare în sensul
celor prevãzute de Constituþia
României, fiind în parte subordonat
administrativ puterii executive (prezent
în cadrul serviciilor de achiziþii publice
ºi protocol, a birourilor relaþii cu
publicul, la grefa secþiilor CSM, la
direcþiile economice ºi administrative,
la serviciile de resurse umane ori în
cadrul birourilor IT), fãrã a putea fi
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vorba de atribuþii similare celor care
necesitã independenþa judecãtorilor
sau stabilitatea procurorilor.
Existenþa acestei categorii produce
grave confuzii cu privire statutul judecãtorului ºi procurorului, inducând
publicului impresia existenþei unor
magistraþi „de cancelarie”, subordonaþi administrativ, lucru inacceptabil
într-un stat de drept. ”Personalul
asimilat” exercitã, cel mult, atribuþii
specifice consilierilor juridici, fãrã ca
în activitatea lor sã existe asemãnãri
cu cea a magistraþilor. Mai mult,
”personalul asimilat” se bucurã de
drepturi mai extinse decât judecãtorii
ºi procurorii înºiºi, spre exemplu,
beneficiind de numãr nelimitat de
locuri pentru promovare în grad,
realizatã printr-un simplu examen,
diferit de concursurile de promovare
susþinute de judecãtori ºi procurori, cu
concurenþã acerbã, ori fãrã a exista, în
privinþa personalului de specialitate
juridicã asimilat judecãtorilor ºi
procurorilor din cadrul Consiliului
Superior al Magistraturii, nici mãcar o
procedurã de sancþionare disciplinarã,
pânã la 14 octombrie 2015.
„Personalul asimilat” existent ar
putea lesne forma un nou Parchet de
pe lângã Înalta Curte de Casaþie ºi
Justiþie (sau o nouã Înaltã Curte de
Casaþie ºi Justiþie, salarizarea fiind
similarã), douã noi curþi de apel, un
nou tribunal ºi douã sau mai multe
judecãtorii medii. Efortul bugetar
pentru susþinerea acestei categorii
este, prin urmare, însemnat, ºi va greva
ani de zile bugetul statului cu plata
unor pensii speciale, similare celor
achitate magistraþilor. Într-un stat
extrem de sãrac, contribuabilul român
va plãti o pensie specialã egalã cu a
unui magistrat de scaun (cu zeci de ani
de activitate de înfãptuire a justiþiei)
fiecãrei persoane din cadrul categoriei
„personalului asimilat”, fie cã îºi
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desfãºoarã activitatea la serviciile de
achiziþii publice ºi protocol, birourile
relaþii cu publicul, direcþiile economice
ºi administrative ori serviciile resurse
umane, deºi pentru funcþii cu atribuþii
identice în cadrul altor ministere nu
existã astfel de beneficii.
Prin urmare, se desprinde necesitatea eliminãrii din legislaþie a categoriei personalului de specialitate
juridicã asimilat judecãtorilor ºi procurorilor, fiind de resortul Ministrului
Justiþiei ºi al Consiliului Superior al
Magistraturii iniþierea unor demersuri
în acest sens ºi gãsirea unor soluþii
pentru transformarea acestei categorii
profesionale.
Asociaþia “Forumul Judecãtorilor
din România”, persoanã juridicã de drept
privat, independentã, nonprofit, neguvernamentalã ºi apoliticã, asociaþie

profesionalã a judecãtorilor, cu personalitate juridicã constatatã prin încheierea
nr. 671/08.06.2007 pronunþatã de
Judecãtoria Slatina, îºi propune sã contribuie la progresul societãþii prin acþiuni
ce au drept scop realizarea unei justiþii
independente, imparþiale ºi performante,
afirmarea ºi apãrarea independenþei
justiþiei faþã de celelalte puteri ale statului,
precum ºi prin iniþierea, organizarea,
sprijinirea, coordonarea ºi realizarea de
proiecte privind îmbunãtãþirea, modernizarea ºi reformarea sistemului de
administrare a justiþiei.
La documentarea ºi redactarea prezentului
material au contribuit membrii Asociaþiei „Forumul
Judecãtorilor din România”: jud. Gabriel Mustaþã –
Judecãtoria Constanþa, jud. Dragoº Cãlin – Curtea
de Apel Bucureºti, jud. Ionuþ Militaru – Curtea de
Apel Bucureºti, jud. Claudiu Drãguºin – Judecãtoria
Sectorului 4 Bucureºti
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