
 

 Institutul NaŃional al Magistraturii 
Bucureşti, B-dul Regina Elisabeta, Nr. 53, Sector 5 
Tel.: +4 (021) 310.21.10    Fax: +4 (021) 311.02.34 
www.inm-lex.ro  

1

Operator de date cu caracter personal / Autorizatia nr. 3185 

 

 
 
 

PUNCT DE VEDERE  
 

- cu privire la regimul juridic al bursei auditorilor de justiŃie ai INM - 
 
 
 

La solicitarea adresată Consiliului Superior al Magistraturii de a formula un punct de vedere cu 
privire la împrejurarea dacă auditorii de justiŃie exercită o funcŃie publică, respectiv dacă 
bursa acestora are sau nu caracter de drept salarial, Comisia nr. 2 „Consolidarea şi 

eficientizarea instituŃională a CSM şi a instituŃiilor coordonate” a apreciat că bursa 
auditorilor de justiŃie are natura şi regimul juridic al unui drept salarial, iar auditorul de 
justiŃie exercită o funcŃie publică. 
 
Astfel, s-a reŃinut că funcŃia publică în sens larg cuprinde totalitatea funcŃiilor statului prin care 
se realizează suveranitatea acestuia, fără deosebire de faptul că aceste funcŃii înfăptuiesc 
sarcinile puterii legislative, executive sau judecătoreşti. 
 
Pentru realizarea funcŃiilor statului se înfiinŃează servicii publice corespunzătoare, care, la 
rândul lor, sunt dotate cu funcŃii publice – atribuŃii, puteri, competenŃe şi răspunderi – specifice 
sarcinilor pe care acestea le realizează, în scopul satisfacerii intereselor generale ale societăŃii – 
scopul şi finalitatea statului şi ale entităŃilor sale administrativ-teritoriale. 
 
În ceea ce priveşte autoritatea judecătorească, noŃiunea de funcŃie este folosită atât în 
ConstituŃie (art.124 a.2, art.131 al.2, art.133 al.1), cât şi în legi speciale. 
 
De exemplu, art.5 al.1 din Legea nr.303/2004, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, potrivit cu care „funcŃiile de judecător, procuror, magistrat-asistent şi asistent 
judiciar sunt incompatibile cu orice alte funcŃii publice sau private, cu excepŃia funcŃiilor 
didactice din învăŃământul superior, precum şi a celor de instruire din cadrul Institutului 
NaŃional al Magistraturii şi al Şcolii NaŃionale de Grefieri, în condiŃiile legii.” 
 
Din interpretarea literală a textului rezultă nu numai că judecătorii şi procurorii ocupă o funcŃie 
publică, dar şi faptul că, având în vedere incompatibilitatea absolută a acestora, cu excepŃiile 
expres şi limitativ prevăzute de lege, orice activitate, în genere, se circumscrie conceptului de 
funcŃie publică sau privată. 
 
Cu referire la situaŃia auditorilor de justiŃie, s-a opinat că aceştia ocupă o funcŃie publică, în 
sensul anterior menŃionat. În sprijinul acestei opinii poate fi adus în primul rând un argument 
de text, respectiv acela că art.20 al.3 din Legea nr.303/2004 foloseşte sintagma „indemnizaŃia 
lunară corespunzătoare funcŃiei de auditor de justiŃie.” 
 
Totodată, s-a reŃinut că admiterea la INM şi, pe cale de consecinŃă, dobândirea calităŃii de 
auditor de justiŃie reprezintă premisa în baza căreia, după promovarea examenului de absolvire, 
se dobândeşte, în condiŃiile legii, calitatea de judecător sau procuror. Această concluzie trebuie 
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corelată cu dispoziŃiile art.103 al.2 din Legea nr.304/2004 privind organizarea judiciară, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit cărora INM nu face parte din 
sistemul naŃional de învăŃământ şi educaŃie. 
 
În consecinŃă, cursurile urmate de auditorii de justiŃie nu au specificul şi natura unei 
forme de învăŃământ, ci reprezintă o etapă premergătoare numirii în funcŃia de 
judecător sau procuror. În perioada formării, cursanŃii beneficiază de o bursă plătită din 
bugetul de stat, având natura şi regimul juridic al unui drept salarial, în aceste condiŃii funcŃia 
de auditor având caracterul unei funcŃii publice. 
 
În acelaşi sens pot fi reŃinute şi dispoziŃiile Legii-cadru nr.284/2010 privind salarizarea unitară 
a personalului plătit din fonduri publice. Din analiza acestui act normativ, rezultă că funcŃia de 
auditor de justiŃie a fost inclusă în Anexa nr.VI – Familia ocupaŃională de funcŃii bugetare 
„JustiŃie”. 
 
În ceea ce priveşte bursa auditorilor de justiŃie, potrivit art.17 al.1 din Legea nr.303/2004 
privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, aceasta are caracterul unei indemnizaŃii lunare corespunzătoare funcŃiei de judecător 
stagiar şi procuror stagiar, în raport cu vechimea pe care o au ca auditori. Alineatul 2 al 
aceluiaşi articol reglementează modul de stabilire a bursei şi prevede explicit că aceasta „are 
natura şi regimul juridic al unui drept salarial”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prezentul punct de vedere a fost formulat în cadrul DirecŃiei LegislaŃie, Documentare şi 

Contencios din cadrul CSM şi însuşit de Comisia nr.2 „Consolidarea şi eficientizarea 

instituŃională a CSM şi a instituŃiilor coordonate” 

 

 


