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Întrebare 
 

Finlanda Suedia Germania 

1. În statul dumneavoastră, 
există posibilitatea numirii 
temporare (detaşare) a 
magistraţilor în alte instituţii 
(spre exemplu: Ministerul 
Justiţiei/Consiliul Superior al 
Magistraturii, dar fără a deveni 
membru), cu păstrarea 
drepturilor decurgând din 
statutul de magistrat? 

Funcţionarii publici pot fi scutiţi să-şi 
îndeplinească atribuţiile ce rezultă 
din raportul juridic de muncă pentru o 
perioadă determinată de timp. 
Învoirile sunt acordate în baza 
contractelor colective (spre exemplu, 
concediu medical), la discreţia 
angajatului (spre exemplu, pentru 
motive personale) şi statutare 
(concedii acordate membrilor 
parlamentului).  
Pe durata exercitării funcţiei, 
judecătorii şi referenţii, nu pot 
accepta sau deţine alte funcţii fără 

În Suedia nu există un echivalent al 
sistemului de magistraţi, descris în 
scrisoarea dumneavoastră. Există 
însă un program special de 
pregătire profesională, pentru viitorii 
judecători. Pe durata programului 
de pregătire care durează patru ani, 
candidatul lucrează ca judecător 
asociat la o instanţă de prim grad 
de jurisdicţie sau la o instanţă 
administrativă şi apoi ca judecător – 
adjunct la o curte de apel sau la o 
instanţă administrativă echivalentă. 
La terminarea acestei perioade, 

Observaţie preliminară: 
Sistemul judiciar este reglementat de Cap. IX din 
Legea fundamentală.  
Art. 92 din Legea fundamentală stabileşte 
instanţele şi statuează că „puterea 
judecătorească este încredinţată judecătorilor. 
Aceasta va fi exercitată de Curtea 
Constituţională federală, de instanţele federale 
prevăzute de Legea fundamentală şi de 
instanţele landurilor”. Actul normativ principal 
privind organizarea instanţelor este Legea 
privind organizarea instanţelor (GVG). 
 
Având în vedere organizarea federală a 



permisiunea acordată de instanţa 
judecătorească. Atunci când 
apreciază asupra acordării 
permisiunii, instanţa trebuie să ia în 
considerare faptul că judecătorul nu 
poate deveni incompatibil pentru 
exercitarea funcţiei.  
Imparţialitatea judecătorului nu poate 
fi afectată de conduita sa în afara 
serviciului iar exercitarea atribuţiilor 
sale nu poate fi compromisă. 
Judecătorii şi referenţii trebuie să 
declare câştigurile anuale obţinute 
din exercitarea altor activităţi, dacă 
suma obţinută depăşeşte 10.000 
euro.  
Procurorii sunt, de asemenea, 
funcţionari publici, ceea ce înseamnă 
că au nevoie de permisiune pentru a 
accepta şi deţine alte funcţii. 

potenţialilor judecători nu li se 
garantează o funcţie de judecător 
permanent, dar vor fi în măsură să 
aplice pentru o astfel de funcţie 
după acumularea unei experienţe 
profesionale suplimentare. În unele 
cazuri această experienţă poate fi 
acumulată prin detaşarea în cadrul 
unei autorităţi guvernamentale 
suedeze, cum ar fi, spre exemplu, 
Ministerul Justiţiei.  
 
Nu există dispoziţii în lege privind 
salariile judecătorilor. Potrivit 
practicilor bine stabilite, în Suedia 
salariile se stabilesc de părţi pe 
piaţa muncii. Guvernul sau sistemul 
politic se abţin să intervină în acest 
proces. Nu există nicio legătură 
între salariile funcţionarilor publici şi 
cele ale judecătorilor.  
 
În Suedia, niciun document specific 
nu stabileşte standarde 
deontologice pentru 
comportamentul judecătorilor. În 
orice caz, dispoziţii e natură 
deontologică sunt prevăzute de 
Codul de procedură civilă. Potrivit 
Cap 4, cap. 11 din Codul de 
procedură civilă, toţi judecătorii sunt 
obligaţi să depună jurământul la 
preluarea funcţiei.  
 
În luna decembrie 2009, Guvernul a 
conferit Administraţiei Instanţelor 
Naţionale Suedeze, misiunea de a 
pune în dezbatere în cadrul 
sistemului judiciar, norme etice 

Republicii Federale Germania, competenţa 
judiciară este exercitată de instanţele federale şi 
de instanţele din cele 16 state federale (landuri) 
Cea mai mare parte a activităţii de administrare 
a justiţiei se desfăşoară la nivelul landurilor. 
Sistemul judiciar german este împărţit în cinci 
ramuri specializate independente sau 
competenţe: competenţa de drept comun, 
competenţa în materie de dreptul muncii, 
competenţa administrativă generală, competenţa 
în materie fiscală şi competenţa în materie 
socială. pe lângă acestea, există instanţe 
competente în materie constituţională, 
reprezentate de Curtea Constituţională Federală 
şi de instanţele constituţionale ale landurilor.  
 
Instanţa supremă de drept comun este Curtea 
Federală de Justiţie. La nivel regional există 
instanţe locale şi instanţe regionale care judecă 
în primă şi a doua instanţă, în funcţie de natura 
procesului, precum şi instanţele regionale 
superioare. Jurisdicţiile administrative, de dreptul 
muncii şi în materie socială, au trei grade de 
jurisdicţie iar cele fiscale au două grade de 
jurisdicţie.  
 
Hotărârile judecătoreşti sunt pronunţate de 
judecători profesionişti, care aparţin unui singur 
grup profesional, dar pot fi specializaţi în diferite 
domenii ale dreptului. În anumite proceduri, 
judecătorii profesionişti sunt asistaţi de judecători 
consultanţi, iar hotărârile sunt luate împreună. 
Judecătorii consultanţi acţionează numai pe 
baza şi condiţiile stipulate în statut. Există 
judecători consultanţi în instanţele penale, în 
secţiile comerciale ale instanţelor regionale, ale 
instanţelor administrative, ale instanţelor sociale, 
de dreptul muncii şi fiscale.  
 



pentru judecători. În anul 2011au 
fost publicate trei documente 
intitulate „Bunele practici judiciare – 
„Principii şi probleme” „Bunele 
practici judiciare – Etica şi 
asumarea responsabilităţii” şi 
„Bunele practici judiciare – 
Răspunderea judiciară şi controlul”. 
Aceste documente au la bază patru 
principii: independenţa, 
imparţialitatea şi egalitatea, 
comportament şi atitudine, 
competenţă şi efectivitate. Acestea 
sunt destinate să asigure 
îndrumare şi ajutor în rezolvarea 
diferitelor chestiuni de etică şi să 
aducă la cunoştinţă publică poziţia 
judecătorilor în probleme de etică. 
Aceste documente, care printre 
altele conţin un catalog cu peste 
100 de întrebări, sunt utilizate în 
programele de pregătire ale 
judecătorilor şi servesc ca bază de 
discuţii în sistemul judiciar cu privire 
la problema eticii şi a bunelor 
practici judiciare. 
 
Cu privire la procurori, în iunie 
2014, Procurorul general a decis 
orientările etice pentru procurori şi 
pentru personalul Oficiului Naţional 
al Parchetelor şi al Oficiului 
Naţional pentru Infracţiuni 
Economice. Scopul acestora este 
de a îmbunătăţi calitatea muncii în 
cadrul Oficiului Naţional al 
Parchetelor şi al Oficiului Naţional 
pentru Infracţiuni Economice, 
precum şi a promova încrederea în 

Capitolul 37 din Legea privind judecătorii din 
Germania prevede că un judecător poate fi 
detaşat la o altă instanţă (în special la o instanţă 
superioară sau la o instanţă supremă) sau la o 
altă autoritate, spre exemplu Ministerul Justiţiei, 
la nivel federal sau de land.  
Drepturile şi obligaţiile judecătorului pe durata 
detaşării depind de instituţia şi funcţia deţinută 
de judecător. Dacă un judecător este detaşat la 
o altă instanţă, drepturile şi obligaţiile sale se 
păstrează pe deplin. Pe durata detaşării în 
cadrul unui minister sau a altei autorităţi 
administrative, judecătorul are drepturile şi 
obligaţiile conferite de postul respectiv.  

2. Este reglementată 
exercitarea unor funcţii de 
magistraţi în afara activităţii de 
judecată/urmărire propriu-zise 
ca urmare a statutului de 
putere caracterizată prin 
independenţă şi imparţialitate 
(spre ex.: preşedinţi ai 
comisiilor electorale însărcinaţi 
inclusiv cu soluţionarea 
contestaţiilor şi sesizărilor 
formulate de către partide şi 
candidaţi)? 

Nu. Judecătorilor nu le este interzis 
să desfăşoare astfel de activităţi, dar 
va rugăm să ţineţi cont de răspunsul 
oferit la întrebarea anterioară. 

Nu se aplică. 

3. Remunerarea magistraţilor 
este stabilită prin lege specială 
ori este împreună cu celelalte 
categorii de bugetari? Salariile 
funcționarilor publici sunt în 
vreun fel "legate" de cele ale 
judecătorilor? Spre exemplu, 
indemnizaţia judecătorului 
este luată ca punct de 
referință pentru salariile 
anumitor categorii de 
funcționari publici? Sau 

Remuneraţiile judecătorilor sunt 
stabilite prin contracte colective. 
Contractele colective sunt 
reglementate de lege. Salariile 
judecătorilor nu sunt stabilite sub 
forma unui procent din salariul unui 
anumit funcţionar public, însă există 
trepte de salarizare care stabilesc un 
nivel de salarizare de bază şi sume 
adiţionale care se acordă în funcţie 
de nivelul de experienţă. Puteţi găsi 
un tabel cu nivelul actual de 

Salariile judecătorilor de la instanţele federale şi 
de la instanţele landurilor sunt reglementate prin 
lege (pentru fiecare nivel federal şi pentru fiecare 
land în parte). Salariul de bază este principalul 
element al remuneraţiei. Acesta se determină în 
funcţie de nivelul de salarizare corespunzător 
funcţiei. Prin urmare, nu prezintă importanţă 
funcţia de judecător sau procuror pe care o 
desfăşoară concret, ci este vorba despre nivelul 
de salarizare al funcţiei în care a fost desemnat. 
Funcţiile şi gradele de salarizare sunt stabilite de 
Schema de salarizare federală şi de Schema de 



salariile funcționarilor publici 
urmează o lege separată 
complet de aceea referitoare 
la remunerarea judecătorilor? 

salarizare (T5 – T 17)aici: 
http://oikeus.fi/material/attachments/o
ikeus/palkkataulukot/5uDNRzitF/T.pd
f 
(numerele de la 0 la 5 reprezintă 
nivelul de experienţă, nu anii).  
Spre exemplu, un judecător la o 
instanţă districtuală se încadrează la 
treapta de salarizare T11 or T13 şi, 
în mod normal, are mai mulţi ani de 
experienţă.  

aceste instituţii şi în deciziile lor. 
Aceste recomandări sunt destinate 
să ajute procurorii în procesul de 
luare a deciziilor şi cu privire la 
abordarea generală în cadrul şi în 
afara instituţiei. 
 
Întrucât documentele menţionate 
au caracter de recomandare, nu 
există o autoritate anume care să 
constate încălcarea acestora. Prin 
urmare, nu se păstrează o evidenţă 
a încălcărilor.  
 
Referitor la întrebarea privind 
obligaţiile speciale ce incumbă 
judecătorilor /procurorilor ca o 
consecinţă a independenţei şi 
imparţialităţii sistemului judiciar, 
astfel de prevederi nu există în 
legea suedeză.  
 
Nu există norme speciale privind 
răspunderea civilă a judecătorilor şi 
procurorilor. Potrivit Cap 2 art. 2 din 
Legea privind răspunderea 
delictuală (TLA), Statul răspunde 
pentru angajaţii şi reprezentanţii 
săi, dacă se stabileşte că instituţia 
a acţionat cu neglijenţă. În ceea ce 
priveşte angajatul neglijent, 
răspunderea sa este limitată prin 
Cap. 4, art. 1 - TLA care prevede 
că angajatul este responsabil 
pentru vătămările şi pagubele 
produse pe durata angajării, numai 
în anumite cazuri (spre exemplu, în 
caz de intenţie sau gravă 
neglijenţă).  

salarizare a landului, care au forţă juridică de 
lege. În toate landurile, remuneraţia judecătorilor 
şi a procurorilor este interconectată cu salariul 
funcţionarilor publici care au studii universitare 
(profesori, administratori, ingineri etc.). Având în 
vedere poziţia specială şi responsabilităţile 
funcţiei de judecător/procuror, salariile acestora 
sunt stabilite pe o scală salarială specială care 
diferă de scala salarială aplicabilă funcţionarilor 
publici. Nu există o legătură numerică sau 
trimitere între salariile judecătorilor/procurorilor şi 
cele ale funcţionarilor publici  

4. Există personal angajat al 
instituţiilor statului care 
beneficiază de aceleaşi 
drepturi ca ale magistraţilor, 
fiind asimilat în ceea ce 
priveşte statutul cu aceştia? În 
sistemul dumneavoastră 
intern, există asimilaţi ai 
magistraţilor, respectiv 
funcționari publici care sunt 
plătiţi cu același salariu ca un 
judecător/procuror, fără a fi 
unul dintre aceştia, spre 
exemplu, fără a fi nevoit să 
promoveze toate examenele 
pentru a deveni un 
judecător/procuror? 

Nu. Dreptul judecătorilor de a-şi 
exercita funcţia este garantat de 
Constituţie, ceea ce face ca poziţia 
acestora să fie unică. Salariile 
funcţionarilor publici depind de 
activitatea pe care o desfăşoară şi de 
contractele colective 
corespunzătoare. 

În Germania există categoria de „grefier cu 
atribuţii lărgite”. Aceştia îndeplinesc 
preponderent sarcini cu caracter necontencios 
(incluzând acţiuni în materie de succesiune, 
curatelă, filiaţie şi adopţie, acţiuni privind 
cadastrul, registrul societăţilor cooperative, 
parteneriate de afaceri, asociaţii, acţiuni legate 
de regimul acţiunilor matrimoniale, registrul naval 
şi acţiuni de insolvenţă). De asemenea, au 
competenţa de a desfăşura şi alte activităţi 
judiciare, spre exemplu, în legătură cu procedura 
judiciară de somaţie de plată, asistenţa judiciară, 
executarea silită, vânzarea la licitaţie în cadrul 
procedurii de executare silită şi punerea sub 
sechestru judiciar, stabilirea cheltuielilor de 
judecată, în domeniul executării pedepselor, în 
cadrul procedurilor introduse la Curtea Federală 
pentru Brevete, precum şi în raporturile juridice 
internaţionale.  
Domeniul de activitate al grefierilor cu 
competenţe lărgite este reglementat de Legea 
privind grefierii cu atribuţii lărgite (RPflG). 
Asemenea judecătorilor, grefierii cu atribuţii 
lărgite sunt imparţiali şi independenţi şi se supun 
numai legii şi statutului. În principiu, hotărârile 
acestora pot fi atacate în conformitate cu 
dispoziţiile procedurale generale în vigoare.  

http://oikeus.fi/material/attachments/oikeus/palkkataulukot/5uDNRzitF/T.pdf
http://oikeus.fi/material/attachments/oikeus/palkkataulukot/5uDNRzitF/T.pdf
http://oikeus.fi/material/attachments/oikeus/palkkataulukot/5uDNRzitF/T.pdf


În Germania nu există asimilaţi ai magistraţilor.  

5. Este reglementat un cod 
deontologic al magistraţilor 
cuprinzand reguli de 
deontologie profesională? 

A se vedea principiile etice pentru 
judecători aici: 
http://www.tuomariliitto.fi/in-english. 
Conform Statutului funcţionarilor 
publici (750/1994), un funcţionar îşi 
va îndeplini atribuţiile în mod 
corespunzător şi fără întreruperi. 
Acesta va aduce la îndeplinire 
ordinele şi regulamentele 
superiorilor.  
Funcţionarul public va acţiona 
corespunzător funcţiei sale. 
(Capitolul 14).  
Funcţionarul public care nu va 
îndeplini atribuţiile prevăzute de lege 
sau le va îndeplini necorespunzător 
poate fi sancţionat cu avertisment 
scris (articolul 24).  
Art. 46 menţionează persoanele care 
pot aplica judecătorului avertisment 
scris (şeful/preşedintele instanţei). 
Articolul 40 prevede că un funcţionar 
poate fi suspendat din funcţie în 
anumite situaţii, spre exemplu, în 
cazul unei acţiuni penale sau în caz 
de boală. 
Infracţiunile săvârşite de funcţionarii 
publici sunt prevăzute de art. 40 din 
Codul penal.  
Spre exemplu: art. 5 reglementează 
Încălcarea şi încălcarea din 
neglijenţă a secretului de serviciu; 
art. 7 Abuzul în serviciu; art. 10 
Neglijenţa în serviciu  
Pentru versiunea completă a Codului 
penal a se vedea 
http://www.finlex.fi/fi/laki/kaannokset/
1889/en18890039.pdf 

Înalte norme de conduită se aplică în toate 
domeniile sistemului judiciar german. Pe măsură 
ce sistemul de drept german a evoluat în timp, 
prevederile care stabilesc norme deontologice se 
regăsesc în orice context relevant. Aşadar, 
standardele etice şi cerinţele prevăzute de legea 
germană privind alcătuirea sistemului judiciar, 
obligaţiile pe care trebuie să le îndeplinească 
judecătorii, modul în care se derulează 
procedurile judiciare şi atribuţiile de serviciu ale 
judecătorilor (atât cele privind activitatea 
judiciară, cât şi alte posibile activităţi), sunt 
prevăzute în mod expres în acele legi care 
reglementează respectivul domeniu, ca pe un 
întreg. În Germania nu există o enumerare 
concludentă a atribuţiilor într-un Cod de conduită 
a judecătorilor. Cele menţionate se aplică şi 
procurorilor.  
 
Această structură, verificată şi testată, care a 
evoluat în timp, prezintă marele avantaj că 
normele respective sunt personalizate, putând fi 
aplicate unui anumit context. Prin urmare, aceste 
norme îşi produc efectul într-un domeniu 
specific. Acest mod de acţiune prezintă o mare 
importanţă şi un mare avantaj atunci când ne 
raportăm la normele etice, deoarece acestea pot 
dirija tipare de comportament în mod particular 
atunci când nu iau forma unor norme abstracte, 
însă oferă instrucţiuni specifice în situaţii 
specifice din viaţă. Nivelul înalt al pregătirii 
iniţiale şi practice pe care judecătorii germani o 
urmează este o garanţie a faptului că aceştia 
cunosc toate reglementările menţionate şi că 
reprezintă o parte firească a activităţii zilnice a 
judecătorilor şi a procurorilor.  
 
Setul de reguli care reglementează şi protejează 

http://www.tuomariliitto.fi/in-english
http://www.finlex.fi/fi/laki/kaannokset/1889/en18890039.pdf
http://www.finlex.fi/fi/laki/kaannokset/1889/en18890039.pdf


În Finlanda nu există un comitet de 
disciplină sau un alt organism 
independent pentru proceduri 
disciplinare împotriva judecătorilor. 
Deşi s-a discutat cu privire la acest 
aspect, s-a considerat că în stadiul 
prezent al legislaţiei nu este necesar. 
Suplimentar prevederilor legale 
menţionate anterior, potrivit 
capitolului 2 din Legea privind Curtea 
de Apel (56/1994), curţile de apel 
supraveghează funcţionarea 
instanţelor din circumscripţia 
acestora şi iau măsurile necesare 
pentru remedierea 
disfuncţionalităţilor.  
Potrivit Constituţiei Finlandei 
(73/1999, capitolele 108 – 110), 
Cancelarul de Justiţiei al Guvernului 
şi Avocatul Poporului din cadrul 
Parlamentului trebuie să se asigure 
că instanţele judecătoreşti şi 
personalul acestora respectă legea şi 
îşi îndeplinesc obligaţiile legale. 
Aceştia supraveghează respectarea 
drepturilor şi a libertăţilor 
fundamentale şi a drepturilor omului 
şi au dreptul să pună sub acuzare un 
judecător pentru conduită ilicită în 
exerciţiul funcţiei sale. Art. 118 
reglementează răspunderea 
funcţionarilor pentru legalitatea 
activităţilor desfăşurate in exerciţiul 
funcţiei lor. 

standardele etice privitoare la sistemul juridic 
german în maniera menţionată, include în primul 
rând, independenţa sistemului judiciar, garantată 
de articolul 97 din Legea fundamentală. Art. 160 
din Codul de procedură penală prevede că 
parchetul are obligaţia de a identifica atât 
circumstanţele incriminatoare cât şi cele 
exoneratoare. Aceasta garantează atât 
neutralitatea cât şi imparţialitatea faţă de 
procesul respectiv. Mai mult, normele de 
procedură cuprinse în toate codurile de 
procedură conţin prevederi speciale cu privire la 
imparţialitatea cerută judecătorilor pentru a 
garanta egalitatea în faţa legii. Motivele care ar 
putea justifica dubii cu privire la imparţialitate duc 
la excluderea de drept a judecătorului de la 
exercitarea funcţiei (a se vedea cap. 2 şi urm. 
din Codul de procedură penală şi art. 41 şi urm. 
din Codul de procedură civilă). Art. 39 din Legea 
privind organizarea judiciară conţine dispoziţii cu 
privire la obligaţii specifice ale judecătorului, care 
reprezintă manifestări ale unor înalte standarde 
etice şi care garantează independenţa acestuia. 
În mod corespunzător, judecătorul trebuie să 
aibă un comportament adecvat, atât în timpul 
serviciului cât şi în afară, astfel încât încrederea 
în independenţa sa să nu fie afectată.  
 
Procurorii sunt funcţionari publici. Dispoziţiile 
legii generale privind funcţionarii publici se aplică 
şi procurorilor. Aceasta include obligaţiile 
principale ale funcţionarilor publici, aşa cum sunt 
prevăzute la art, 60 din Legea privind serviciul 
public federal şi legile corespunzătoare cu privire 
la funcţionarii landurilor. Potrivit acestor 
prevederi, funcţionarii publici sunt în slujba 
populaţiei, iar nu a unui partid politic. Ei trebuie 
să îşi îndeplinească atribuţiile imparţial şi corect, 
acţionând pentru binele public. Funcţionarii 



publici pot desfăşura activităţi politice, însă 
trebuie să țină cont de statutul oficial şi de 
obligaţiile pe care le au.  
 
Mai mult, capitolul 71 din Legea privind serviciul 
public federal (care se aplică şi judecătorilor în 
temeiul dispoziţiilor Cap. 46 din Legea privind 
organizarea judiciară) garantează interdicţia 
generală (pedepsită conform art. 331 din Codul 
penal) de a cere recompense, daruri şi alte 
avantaje pentru ei sau pentru alţii, în legătură cu 
exercitarea atribuţiilor de serviciu sau de a 
accepta promisiuni sau astfel de recompense, 
daruri sau alte avantaje. Această prevedere 
garantează îndeplinirea de judecători şi procurori 
a obligaţiei de a-şi exercita atribuţiile 
corespunzătoare funcţiei, în mod imparţial, 
corect şi fără a urmări un interes propriu. În toate 
celelalte privinţe, interdicţia generală de a 
accepta recompense, daruri şi alte avantaje 
contribuie la evitarea aparenţei că judecătorii şi 
procurorii sunt influenţabili sau corupţi, standard 
pe care înşişi judecătorii şi procurorii l-au impus 
prin exercitarea atribuţiilor corespunzătoare 
funcţiei.  
 
În plus, Instrucţiunile anti-corupţie, care a fost 
adoptate de landuri, conţin cerinţe detaliate cu 
privire la prevenirea corupţiei, pe care şi 
parchetele trebuie să le respecte. Instrucţiunile 
anti-corupţie sunt completate de alte instrucţiuni, 
spre exemplu, cu privire la interzicerea acceptării 
de recompense sau daruri. 
 
În cele din urmă, posibilitatea judecătorilor de a 
exercita activităţi suplimentare este expres 
reglementată de lege, respectiv de dispoziţiile 
relevante ale Legii privind organizarea judiciară 
(cap 4, 39, 40 şi 41), ale Legii privind serviciul 



public federal (cap. 97 şi urm. aplicabile în baza 
art. 46 din Legea privind organizarea judiciară) şi 
de prevederile Ordonanţei cu privire la activităţile 
suplimentare ale judecătorilor federali. Aceste 
prevederi legale au în vedere în mod special 
principiile independenţei, imparţialităţii şi a lipsei 
de prejudecăţi a judecătorilor. Mai mult, aceste 
prevederi garantează că, prin desfăşurarea unei 
activităţi suplimentare, nu este afectată funcţia 
de judecător. Pentru toate activităţile plătite, 
precum şi pentru un număr de activităţi neplătite, 
este necesară obţinerea permisiunii anterioare 
(cap. 99 (1) din Legea privind serviciul public 
federal). O astfel de promisiune va fi refuzată 
dacă autoritatea identifică riscul ca interesele 
publice să fie afectate (art. 99(2), prima teză din 
Legea privind serviciul public federal). Interesul 
public priveşte, în particular, menţinerea 
încrederii publice în imparţialitatea şi 
neutralitatea deţinătorului funcţiei publice. Acest 
motiv pentru refuzarea permisiunii este explicat 
printr-o serie de exemple. Astfel, atunci când 
remuneraţia totală primită pentru una sau mai 
multe activităţi suplimentare depăşeşte 40% din 
salariul anual al funcţionarului public, acesta 
constituie un temei pentru refuzarea permisiunii 
(art. 99 (3) teza a III-a din Legea privind serviciul 
public federal). Activităţile suplimentare plătite, 
scutite de cerinţa obţinerii permisiunii, trebuie 
notificate autorităţii în scris, înainte de începerea 
activităţii (art. 100 (1) şi (2) din Legea privind 
serviciul public federal). Desfăşurarea unei 
activităţi suplimentare poate fi în întregime sau 
parţial interzisă, dacă, pe parcursul desfăşurării 
acesteia, sunt încălcate atribuţiile specifice 
funcţiei publice (art. 100 (4) din Legea privind 
serviciul public federal). În plus, un judecător 
federal poate să desfăşoare o activitate 
suplimentară dacă nu pune în pericol încrederea 



publică în independenţa, imparţialitatea şi 
nepărtinirea sa (a se vedea art.1 şi 5 din 
Ordonanţa privind activităţile suplimentare 
desfăşurate de judecătorii federali). 
 
Dispoziţiile legale care includ normele 
menţionate anterior sunt transparente şi uşor 
accesibile publicului.  
 
Judecătorii germani se implică activ în diverse 
moduri în domeniul eticii judiciare. În plus faţă de 
numeroasele iniţiative ale landurilor (ex. the 
Schleswig or Mainz Ethics Circle), Asociaţia 
germană a judecătorilor a înfiinţat Cross-Lander 
Judicial Ethics Network, o asociaţie profesională 
a judecătorilor şi procurorilor. Asociaţia germană 
a judecătorilor a publicat un document intitulat 
„Etica judiciară în Germania – Teze pentru o 
dezbatere despre etica profesională a 
judecătorilor şi procurorilor în cadrul Asociaţiei 
germane a judecătorilor” şi a întocmit o colecţie 
de speţe în acest domeniu. Problemele legate de 
etica profesională sunt, în mod repetat, subiect 
de dezbateri la diverse evenimente. Spre 
exemplu, cu ocazia cele de a 20-a Conferinţe a 
judecătorilor şi procurorilor din Germania din 
anul 2011, judecătorii şi avocaţii au abordat 
subiectul eticii profesionale a judecătorilor şi 
avocaţilor ca parte a discuţiei intitulate „Judges 
Fiddle, Lawyers Gamble – Where does Ethics 
come into the Proceesings?” 
Mai mult, numeroase cursuri de pregătire 
profesională privind etica judiciară sunt 
disponibile în Germania, la nivel naţional şi la 
nivelul landurilor. În fiecare an, Academia 
Judiciară Germană, se organizează un seminar 
de o săptămână cu tema „Etica judiciară – 
noţiuni de bază, perspective, o comparaţie 
globală a Codului de conduită judiciară).  



6. Dacă acest cod deontologic 
există, care este autoritatea 
împuternicită a constata 
încălcări ale regulilor stabilite? 

Art.26 (1) din Legea privind judecătorii din 
Germania (DRiG) prevede (cu privire la 
judecătorii federali şi judecătorii la nivelul 
landurilor) că, în principiu, activitatea 
judecătorilor este supusă verificării, atât timp cât 
nu le este încălcată independenţa (art. 97 Legea 
fundamentală). Verificarea activităţii profesionale 
nu priveşte procesul de luare a hotărârilor 
judecătoreşti, care este esenţa activităţii 
judiciare, ci doar acele activităţi auxiliare ale 
judecătorului (ex. conducerea şedinţelor în sala 
de judecată, utilizarea documentelor uniforme). 
Dacă un judecător încalcă atribuţiile 
corespunzătoare funcţiei, serviciul competent să 
realizeze verificarea activităţii judecătorilor poate 
aplica una dintre următoarele două sancţiuni, 
potrivit art. 26(2) din Legea privind judecătorii: 
judecătorul poate fi mustrat pentru modul 
impropriu de exercitare a atribuţiilor şi este 
sfătuit să îşi îndeplinească atribuţiile în mod 
prompt. Controlul administrativ al activităţii 
judecătorului este asumat de preşedintele 
instanţei si de miniştrii de resort în ultimă 
instanţă – aceştia sunt de regulă miniştrii justiţiei. 
 
Obiectul unei acţiuni disciplinare îl reprezintă 
abaterea disciplinară constând în încălcarea 
intenţionată sau din neglijenţă a obligaţiilor care 
incumbă judecătorului. O abatere disciplinară 
este descrisă în mod general ca fiind o încălcare 
a atribuţiilor funcţiei. Depinde de împrejurările 
fiecărui caz, dacă a fost sau nu săvârşită o 
abatere disciplinară. Obligaţiile a căror încălcare 
poate avea ca efect iniţierea unei procedurii 
disciplinare includ următoarele:  
În timpul şi în afara serviciului, judecătorul 
trebuie să aibă o conduită care să nu afecteze 
încrederea în independenţa sa (art. 39 DRiG). În 
plus, judecătorii trebuie să îşi îndeplinească 



atribuţiile într-o manieră corectă şi imparţială iar 
în exercitarea funcţiei să ia în considerare binele 
public.  
În ceea ce priveşte activitatea politică, trebuie să 
dea dovadă, atât în cadrul, cât şi în afara biroului 
– de un nivel de moderaţie şi reţinere 
corespunzător, în raport cu societatea, luând în 
considerare atribuţiile oficiale.  
Potrivit art. 41 DRiG, judecătorii nu trebuie să 
redacteze expertize sau să ofere consultanţă 
juridică plătită, cu excepţia celor pe care le 
impune funcţia.  
Dacă unui judecător i se solicită să 
îndeplinească activităţi suplimentare în domeniul 
administrării justiţiei sau al administrării 
instanţelor, potrivit art. 42 DRiG, judecătorul 
trebuie să se conformeze cererii. 
Potrivit art. 43 DRiG, judecătorii trebuie să 
păstreze secretul deliberărilor şi al votului, chiar 
după încetarea funcţiei.  
 
Autoritatea disciplinară este exercitată de 
superiorul judecătorului şi de instanţele federale 
şi cele ale landurilor. Dacă există indicii că a fost 
săvârşită o abatere disciplinară, superiorul 
judecătorului efectuează investigaţiile 
preliminare. După finalizarea acestora, 
superiorul trebuie să hotărască cum procedează. 
Procedura disciplinară poate fi întreruptă, potrivit 
art. 32 Bundesdisziplinargesetz BDG. În cazul 
unor încălcări minore, poate fi emisă o mustrare 
prin intermediul unui ordin disciplinar (proceduri 
administrative disciplinare: art. 33 BDG 
coroborat cu art. 64(1) DRiG) ori acţiunea 
disciplinară poate fi clasată (proceduri 
disciplinare formale), art. 34 BDG coroborat cu 
art. 63 (1) DRiG).  
Dacă este emis un ordin de întrerupere (art. 32 
BDG), se consideră să respectiva procedură 



disciplinară este finalizată. În toate cazurile, 
emiterea unui ordin de întrerupere nu semnifică 
pierderea autorităţii disciplinare. Superiorul poate 
iniţia procedurile disciplinare în temeiul aceloraşi 
fapte, dacă au apărut aspecte noi care nu au fost 
avute în vedere la emiterea ordinului de 
întrerupere. 
 
Împotriva deciziei disciplinare emise de superior 
se poate formula contestaţie la superiorul 
acestuia (art. 41 şi urm. BDG). Nu se poate 
formula contestaţie dacă decizia disciplinară a 
fost emisă de cea mai înaltă autoritate 
disciplinară.  
 
Dacă sunt necesare alte măsuri disciplinare 
(destituirea din funcţie sau retragerea dreptului 
de pensie), cea mai înaltă autoritate trebuie să 
introducă acţiune disciplinară la instanţa 
competentă, cu respectarea cadrului legal 
privind procedurile disciplinare, potrivit art. 34 (2) 
BDG coroborat cu art. 63 (1) DRiG.  
Instanţa disciplinară se pronunţă cu privire la 
eliberarea provizorie din funcţie, reţinerea 
remuneraţiei sau revocarea oricărei măsuri 
dintre acestea (art. 63 (2) DRiG). Competenţa 
soluţionării acţiunilor disciplinare aparţine Curţii 
Disciplinare Federale sau instanţelor disciplinare 
ale landurilor. Instanţele disciplinare au fost 
constituite special pentru a soluţiona litigiile 
privind raporturile de serviciu ale judecătorilor, 
care se află în strânsă legătură cu independenţa 
judecătorilor. Hotărârile Curţii Disciplinare 
Federale sunt definitive (art. 62 alin. 1 DRiG). 
Art. 79 DRiG prevede că procedura înaintea 
instanţei disciplinare a landului trebuie să 
cuprindă cel puţin două grade de jurisdicţie. 
Hotărârile instanţelor disciplinare ale landurilor 
pot fi atacate cu apel, pentru motive de fapt şi de 



drept, care se depune la instanţa superioară. 

7. Aceste încălcări sunt 
înregistrate şi păstrate în 
dosarele profesionale ale 
magistraţilor? 

Măsurile de supraveghere şi măsurile 
disciplinare se înregistrează în dosarul 
profesional al judecătorului. 

8. Judecătorii şi procurorii au 
acces la propriile dosare 
profesionale? 

A se vedea răspunsul la întrebarea 6. 

9. Care sunt consecinţele 
constatării unor astfel de 
încălcări?  

Potrivit Legii privind transparenţa 
activităţii guvernamentale, 
documentele oficiale sunt în 
domeniul public, cu excepţia situaţiei 
în care legea prevede altfel. Mai 
mult, orice persoană ale cărei 
drepturi, interese sau obligaţii sunt în 
legătură cu o chestiune pendinte, are 
dreptul să acceseze conţinutul unui 
document care nu se află în 
domeniul public, dacă acel document 
poate sau ar putea influenţa 
soluţionarea respectivei chestiuni.  
Prin urmare, judecătorii şi procurorii 
au acces la informaţiile din propriile 
dosare sau registre.  

Da. 

10. Există reglementări legale 
privind răspunderea civilă a 
judecătorilor şi a procurorilor? 

Potrivit Constituţiei, orice persoană 
ale cărei drepturi au fost încălcate 
sau care a suferit un prejudiciu, ca 
urmare a unui act ilegal ori a unei 
omisiuni a unui funcţionar public sau 
a unei alte persoane care exercită o 
funcţie publică, are dreptul să ceară 
condamnarea la o pedeapsă a 
funcţionarului public sau a persoanei 
care exercită o funcţie publică şi 
primirea de daune interese din partea 
organizaţiei publice, a funcţionarului 
public sau a persoanei care exercită 
funcţia publică respectivă, conform 
prevederilor legii. 

Potrivit art. 839 (1) din Codul civil german, dacă 
o persoană, în exercitarea unei funcţii publice 
încredinţate, îşi încalcă îndatoririle oficiale faţă 
de o terţă parte, trebuie să o despăgubească 
pentru toate pagubele cauzate de încălcare 
(despăgubire bănească). Un judecător este 
considerat un funcţionar public, în înţelesul 
acestei dispoziţii legale. În orice caz, în temeiul 
art.34 prima teză din Legea fundamentală, 
răspunderea personală prevăzută de art. 839 (1) 
din Codul civil german este transferată landului, 
statului sau organismului public al cărui angajat 
este judecătorul. 
 
În cazul delictelor intenţionate sau al neglijenţei 



Versiunea completă a Constituţiei 
poate fi accesată aici: 
http://www.finlex.fi/fi/laki/kaannokset/
1999/en19990731.pdf 

grave, statul are drept de regres împotriva 
funcţionarului sau a judecătorului în cauză. Art. 
75 din Legea privind serviciul public federal şi 
art. 48 din Statutul funcţionarilor publici, care se 
aplică în mod corespunzător judecătorilor, în 
conformitate cu art. 46 şi 71 din Legea privind 
judecătorii din Germania, prevăd răspunderea 
materială a funcţionarilor publici faţă de 
angajator.  
 
În cazul în care un judecător îşi încalcă 
îndatoririle oficiale, prin pronunţarea unei 
„hotărâri într-o problemă de drept”, atunci, 
potrivit art. 839 (2) prima teză din Codul civil 
german, răspunderea este angajată numai în 
cazul în care încălcarea constituie infracţiune. 
Este situaţia în care judecătorul săvârşeşte 
infracţiunea denumită „Împiedicarea cursului 
justiţiei”, prevăzută de art. 339 din Codul penal, 
care stabileşte temeiul legal pentru sancţionarea 
abaterilor grave săvârşite de judecători, procurori 
şi alţi funcţionari guvernamentali. Potrivit acestei 
dispoziţii, fapta unui judecător, funcţionar public 
sau arbitru care, soluţionând o cauză în materie 
juridică, împiedică cursul justiţiei în beneficiul 
sau în detrimentul unei părţi, se pedepseşte cu 
închisoare de la unu la cinci ani.  
Sancţionarea acestei categorii de infracţiuni 
protejează administrarea justiţiei în Germania, în 
special validitatea sistemului de drept, şi asigură 
păstrarea încrederii societăţii în imparţialitatea 
judecătorilor şi lipsa arbitrariului în soluţionarea 
proceselor.  
Împiedicarea cursului justiţiei este definită ca 
fiind o încălcare intenţionată a normelor de drept 
substanţial şi procedural. În toate cazurile, se 
presupune că a avut loc o împiedicare a cursului 
justiţiei dacă autorul a încălcat legea premeditat 
şi grav. Prin urmare, se cer întrunite cerinţe 

http://www.finlex.fi/fi/laki/kaannokset/1999/en19990731.pdf
http://www.finlex.fi/fi/laki/kaannokset/1999/en19990731.pdf


stricte cu privire la gradul de încălcare a 
îndatoririlor, pentru ca fapta să constituie 
infracţiune. De aceea, fapta nu constituie 
infracţiune atunci când judecătorul, în mod 
nepremeditat, face o greşeală, aplică legea 
incorect sau, pur şi simplu, face o eroare 
discreţionară. Fapta nu se pedepseşte când este 
săvârşită din neglijenţă.  
În cazul în care un judecător, care soluţionează 
un proces, săvârşeşte o altă infracţiune prin 
modul în care soluţionează cauza, potrivit opiniei 
predominante, urmează a fi pedepsit dacă este, 
în acelaşi timp, vinovat de împiedicarea culpabilă 
a cursului justiţiei. Prin urmare, art. 339 din 
Codul penal are un efect restrictiv. În caz 
contrar, restricţia, şi anume răspunderea 
judecătorului numai pentru aplicarea incorectă a 
legii, cu intenţie, ar fi din nou anulată.  
 
În orice caz, privilegiul judecătorului care 
soluţionează un proces nu se acordă pentru 
beneficiul propriu al acestuia, cu scopul de a-l 
exonera de răspundere pentru prejudiciile 
cauzate. Mai presus de toate, serveşte protejării 
forţei legale a hotărârii judecătoreşti, a certitudinii 
juridice şi menţinerii stabilităţii ordinii juridice. 
Acest privilegiu este conceput să evite situaţiile 
repunerii în discuţie a unei hotărâri judecătoreşti 
definitive şi obligatorii, pentru motivul că 
judecătorul care a soluţionat cazul a acţionat 
ilegal şi, prin urmare, şi-a încălcat obligaţiile. Mai 
mult, acest privilegiu serveşte protejării 
independenţei justiţiei. Obiectivitatea şi 
independenţa judecătorului îşi propune să 
asigure că acesta se supune numai legii. Acest 
privilegiu are ca finalitate protejarea judecătorilor 
faţă de influenţele externe, atunci când dau un 
verdict, de eventuale inconveniente, după 
pronunţarea hotărârii, şi să garanteze cetăţenilor 



o protecţie legală efectivă. Pe de o parte, acest 
privilegiu garantează independenţa judecătorilor, 
care ar fi pusă în pericol dacă s-ar teme de 
angajarea răspunderii pentru orice verdict pe 
care l-ar da (chiar dacă această frică s-ar 
întemeia numai pe riscul unei acţiuni în regres 
exercitate de angajator). Pe de altă parte, 
împiedică eludarea efectului de lucru judecat al 
unei hotărâri definitive şi obligatorii. Acest lucru 
s-ar putea întâmpla dacă hotărârea 
judecătorească (şi comportamentul 
judecătorului) ar fi subiectul unei reevaluări 
subsecvente în cadrul unei proceduri disciplinare 
împotriva judecătorului care a pronunţat-o. 

11. Dacă da, care este 
procedura de angajare a 
acestei răspunderi? 

Răspunderea civilă este angajată în 
temeiul Legii privind răspunderea 
delictuală, Capitolele 3 şi 4. 
Versiunea în engleză poate fi 
accesată aici: 
http://www.finlex.fi/fi/laki/kaannokset/
1974/en19740412.pdf 

A se vedea răspunsul la întrebarea 10.  
 

12. Există reglementări în 
legislaţia naţională privind 
asigurarea de malpraxis 
pentru judecători şi procurori? 

Nu. Nu. 

13. În ce moment o persoană 
poate deveni magistrat? (a. 
atunci când promovează 
examenul de admitere; b. 
atunci când promovează 
examenul de absolvire la 
Școala naţională de 
magistratură; c. alt moment) ? 

În sistemul nostru judiciar nu este 
cunoscută categoria de „magistrat” în 
acelaşi fel ca în Franţa sau Italia, 
spre exemplu.  
În Finlanda, „maistraatti” reprezintă 
un birou local care păstrează 
informaţii despre persoane şi registre 
publice, acţionând ca un notar public. 
Mai mult, în Finlanda nu există o 
anumită şcoală, obligatorie pentru 
judecători, aşa cum există în alte ţări 
europene. Sistemul nostru de 
pregătire juridică se bazează pe 
pregătirea judecătorilor chiar de 

 Pregătirea juridică reprezintă fundaţia pe care se 
bazează orice activitate profesională din 
domeniul juridic. Calitatea acesteia reprezintă 
baza pentru nivelul ridicat de experienţă pe care 
îl implică exercitarea unei profesii juridice în 
Germania.  
 
Pregătirea juridică în Germania prezintă două 
caracteristici:  
Durata pregătirii se împarte în două etape, 
studiile universitare şi pregătirea practică. 
Sistemul german de pregătire juridică se 
bazează pe principiul asigurării aceleiaşi 
pregătiri pentru toţi juriştii, indiferent de domeniul 

http://www.finlex.fi/fi/laki/kaannokset/1974/en19740412.pdf
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instanţele de judecată, pe cursuri 
organizate de Ministerul Justiţiei şi, 
într-o mare măsură, pe pregătire 
practică.  
Potrivit Actului de numire în funcţie a 
judecătorilor, pentru numirea în 
funcţia de judecător sunt necesare 
următoarele calificări: candidatul 
trebuie să fie cetăţean finlandez cu 
drepturi depline care a deţine o 
diplomă de master în drept şi care, 
prin activitatea sa în cadrul unei 
instanţe de judecată sau într-o altă 
instituţie, a demonstrat competenţă 
profesională şi caracteristicile 
personale necesare pentru a-şi 
îndeplini cu succes atribuţiile 
corespunzătoare funcţiei de 
judecător. Funcţiile care necesită o 
experienţă specifică sunt 
reglementate prin dispoziţii speciale.  
O carieră tipică de judecător ar putea 
fi descrisă după cum urmează. 
Persoana respectivă trebuie să 
deţină diplomă de masterat în drept 
(5 – 6 ani). Urmează efectuarea unui 
stagiu – Court training – o perioadă 
de pregătire de un an, un sistem care 
asigură cunoaşterea sarcinilor pe 
care le implică funcţia de judecător în 
cadrul instanţelor districtuale, a 
curţilor de apel şi a instanţelor 
administrative. După stagiu, avocaţii 
care doresc să devină judecători 
trebuie să lucreze ca funcţionari 
referenţi la curtea de apel sau la 
instanţa administrativă. Referenţii 
pregătesc dosarele pentru instanţă, 
redactează proiectul hotărârii 

de drept unde intenţionează să lucreze ulterior. 
„Einheitsjuristen”, într-o traducere mai largă 
„juriştii cu experienţă în administrarea justiţiei”, 
au urmat aceeaşi pregătire destinată tuturor 
profesiilor juridice. Judecătorii, procurorii, 
avocaţii sau experţii în serviciul administrativ au 
aceeaşi pregătire juridică, la sfârşitul căreia toţi 
sunt calificaţi, în principiu, să devină judecători.  
 
Legea privind judecătorii din Germania 
reglementează cadrul legal general pentru 
studiul dreptului şi admiterea la stagiul de 
practică. Particularitatea acestor prevederi legale 
este consecinţa structurii federale a statului 
german: în timp ce Legea privind judecătorii din 
Germania, promulgată de legiuitorul federal, a 
instituit cadrul legal la nivel naţional, este 
completată şi mai departe particularizată de 
numeroasele legi ale landurilor care 
reglementează pregătirea juridică, 
„Justiyausbildungsgesetze”. Aceste dispoziţii 
legale stabilesc conţinutul materiilor ce vor fi 
predate studenţilor la drept precum şi categoriile 
de examene pe care urmează să le promoveze 
şi pot fi diferite de la un land la altul. În sfârşit, 
există regulile universităţilor germane şi 
facultăţilor de drept ale acestora. 
 
Studierea dreptului în Germania prezintă 
următoarele aspecte: condiţia prealabilă pentru 
orice program de pregătire în drept este ca 
studentul să deţină calificarea necesară pentru 
admiterea într-o instituţie de învăţământ 
superior, „Allegemeine Hochschulreife”, care 
presupune 12-13 ani de şcoală. Ca regulă 
generală, pregătirea juridică durează aproximativ 
patru/cinci ani. Studenţii se pot înscrie la cursuri 
de drept la 43 de facultăţi din Germania. 
Pregătirea juridică se concentrează pe 



judecătoreşti şi prezintă speţa la 
termenul de judecată. Primele numiri 
temporare în funcţia de judecător se 
fac după ce persoana respectivă a 
finalizat stagiul în instanţă şi a lucrat 
ca referent pentru o perioadă de 5 – 
6 ani. Pentru numirea permanentă în 
funcţie este necesară o vechime în 
domeniul juridic de 8 – 10 ani. 
Alternativ, este considerată vechime 
şi funcţia de avocat, procuror sau 
spre exemplu, specialist în impozite.  
S-a propus instituirea unei noi funcţii 
judiciare (judecător asistent, asesori) 
şi a unui Institut de pregătire a 
judecătorilor. Propunerea 
guvernamentală în legătură cu 
această chestiune este în prezent în 
dezbatere.  
Numirea judecătorului asistent se va 
face pentru o perioadă determinată 
de trei ani. În această perioadă 
asesorul va pregăti şi va judeca 
procese în acelaşi mod ca orice 
judecător. Pe lângă aceste activităţi, 
asesorul va participa la un program 
destinat, în mod special, pregătirii 
carierei de judecător. Cariera de 
judecător rămâne deschisă 
candidaţilor care nu au participat la 
noul program, cum ar fi avocaţi, 
procurori, profesori.  
Potrivit Legii privind procurorii, un 
procuror trebuie să aibă studii 
universitare de drept şi aptitudinile 
necesare pentru a-şi îndeplini 
atribuţiile.  
Pentru mai multe informaţii în 
legătură cu sistemul judiciar din 

următoarele domenii esenţiale: drept civil, drept 
penal şi drept public. O componentă importantă 
a pregătirii juridice o reprezintă specializarea 
studenţilor în drept european şi, în acelaşi timp, 
furnizarea de cunoştinţe de bază filozofice, 
istorice şi sociale. Din ce în ce mai mult, sunt 
predate materii precum managementul 
negocierilor, tehnici de comunicare şi tehnici de 
examinare şi interogare. Însuşirea limbilor 
străine este, de asemenea, foarte importantă. 
Studenţii trebuie să dovedească aptitudinea de a 
purta conversaţii de specialitate într-o limbă 
străină. Aceste studii universitare se încheie prin 
susţinerea unui prime examinări, din care 30% 
are loc în cadrul universităţii iar a doua parte 
(70%) reprezintă un examen naţional. Oricine a 
promovat această primă examinare are dreptul 
să urmeze serviciul de pregătire în domeniul 
juridic „Rechtsreferendariat”. Acest program de 
pregătire este organizat şi implementat de 
landurile federale şi durează cel puţin doi ani.  
 
Pe durata serviciului preparator, practicienii în 
drept – „referenţii” – vor lucra în diferite sectoare 
ale administrării justiţiei (denumite „staţii” în 
programul de pregătire), cum ar fi: într-o instanţă 
civilă, intr-o instanţă penală ori într-un parchet, în 
cadrul unei autorităţi publice, în cadrul unei firme 
de avocatură. În fiecare etapă vor avea un 
instructor care îi va ghida în îndeplinirea 
sarcinilor practice ce le vor fi repartizate, care 
pot consta în a redacta cereri de chemare în 
judecată, hotărâri judecătoreşti, acte de acuzare. 
După o perioadă li se va permite să ia parte la 
procedurile judiciare, spre exemplu, să 
reprezinte procurorul în cazuri mai simple. În 
paralel, referenţii vor participa la grupuri de lucru, 
în cadrul cărora practicienii în drept - cum sunt 
judecătorii sau procurorii - vor discuta probleme 



Finlanda (în limba engleză), a se 
vedea: 
http://www.oikeus.fi/en/index.htlml. 

de drept procesual. Serviciul preparator se 
încheie cu a doua examinare la nivel naţional, 
susţinută înaintea Autorităţii de Examinare 
Judiciară. Examinarea presupune câteva probe 
practice şi o examinare orală. Un referent care a 
promovat acest stagiu de practică fundamentală 
are calificarea necesară pentru a fi numit 
judecător. procuror, avocat, notar sau funcţionar 
într-o înaltă autoritate administrativă.  

14. Perioada studiilor și a 
practicii în cadrul şcolii 
dumneavoastră de 
magistratură este considerată 
experiență în magistratură și 
este luată în considerare în 
calculul vechimii necesare 
pentru promovarea la o 
instanță superioară? 

Nu se aplică.  

15. Există posibilitatea pentru 
magistrați de a promova pe 
loc, prin obținerea gradului 
profesional al instanței 
superioare, în timp ce 
continuă să lucreze în mod 
efectiv la o instanță inferioară? 
În caz afirmativ, există un 
număr limitat de locuri pentru 
acest tip de promovare? 

Da există posibilitatea pentru judecătorii de 
primă instanţă să obţină gradul unei instanţe 
superioare, în timp ce continuă să îşi desfăşoare 
efectiv activitatea la instanţa inferioară. Există, 
de asemenea, posibilitatea detaşării. Şi mai 
există posibilitatea de a fi membru într-o secţie 
penală. Art. 78 alin. 1 şi 2 prima teză prevede 
următoarele: „Atunci când distanţa până la sediul 
instanţei regionale este mare, guvernele 
landurilor sunt autorizate să emită instrumentele 
statutare care prevăd că înfiinţarea unei secţii 
penale, în circumscripţia uneia sau mai multor 
instanţe locale, şi că volumul de muncă al secţiei 
penale a instanţei regionale va fi preluat, total 
sau parţial de acea secţie. Infracţiunile grave, 
menţionate la art. 76 alin. 2, nu vor fi încredinţare 
secţiei penale înfiinţate conform dispoziţiilor 
menţionate anterior. Guvernele landurilor pot 
transfera această atribuţie agenţiilor pentru 
administrarea justiţiei. Secţia va fi compusă din 
membrii instanţei regionale ori din judecători de 
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la instanţa locală a districtului în care a fost 
înfiinţată.  

 
 

Întrebare 
 

Letonia Polonia 
 

Ungaria 

1. În statul dumneavoastră, 
există posibilitatea numirii 
temporare (detaşare) a 
magistraţilor în alte instituţii 
(spre ex.: Ministerul 
Justiţiei/Consiliul Superior al 
Magistraturii, dar fără a deveni 
membru) cu păstrarea 
drepturilor decurgând din 
statutul de magistrat? 

Legea privind puterea 
judecătorească, Articolul 86. 
Drepturile şi libertăţile 
judecătorilor,  
Alin. 3: Funcţia de judecător este 
incompatibilă cu apartenenţa la un 
partid politic şi alte organizaţii 
politice.  
Articolul 86 indice 1. Dreptul 
judecătorilor de a exercita alte 
funcţii  
Alin. 1: Judecătorul, cu 
consimţământul său şi acordul 
preşedintelui Curţii, poate să fie 
detaşat pentru o anumită perioadă 
de timp, la o altă instanţă (inclusiv o 
instanţă superioară), Ministerul 
Justiţiei, Administraţia instanţelor 
sau o organizaţie internaţională 
(denumită în continuare – o altă 
instituţie). În cazul detaşării unui 
judecător la o instanţă superioară, 
avizul Comitetului de calificare 
judiciară nu este necesar.  
Alineatul 2: Ordinul de detaşare a 
judecătorului pentru o anumită 
perioadă de timp în cadrul unei alte 
instituţii, este emis de ministrul 
justiţiei. Ordinul privind detaşarea 
unui judecător al Curţii Supreme 
pentru o anumită perioadă de timp 
într-o altă instituţie, este emis de 

Procurorul detaşat în cadrul 
Ministerului Justiţiei sau în cadrul Şcolii 
Naţionale îşi poate exercita funcţia de 
procuror, în scopul stabilit de 
Procurorul General, după obţinerea 
avizului din partea Directorului 
respectivului departament al 
Ministerului Justiţiei sau al Directorului 
Şcolii Naţionale.  
 
Judecătorul poate participa la şedinţele 
de judecată, pe perioada cât este 
detaşat în cadrul unei alte instituţii, cu 
excepţia cazului în care legea interzice 
în mod expres aceasta. Această 
interdicţie se aplică în cazul detaşării 
în cadrul Ministerului Justiţiei or altei 
entităţi subordonate sau supervizate 
de Ministerul Justiţiei.  
 

R1: Conform art. 28 din Legea nr. CLXIV din 
2011 privind statutul procurorului general, 
procurorii şi celălalt personal al structurilor de 
parchet şi privind cariera procurorilor 
(denumită în continuare Legea privind statutul 
procurorilor), procurorul general poate – cu 
acordul procurorului implicat şi cu aprobarea 
prealabilă a Ministrului Justiţiei – detaşa orice 
procuror la Ministerul Justiţiei, pentru a 
participa la lucrările de elaborare a actelor 
normative sau pentru a desfăşura orice altă 
activitate care presupune o experienţă practică 
în funcţia de procuror. În perioada detaşării, 
statutul de procuror al persoanei detaşate se 
menţine. Procurorul detaşat nu poate exercita 
atribuţii de procuror în perioada detaşării. 
 
R2: Da, este posibil ca judecătorii să fie 
detaşaţi la alte instituţii. Legea CLXII din 2011 
privind statutul şi remunerarea judecătorilor 
reglementează acest aspect. Conform 
Secţiunii 27, Preşedintele Oficiului Naţional 
Judiciar (în continuare OBH) poate numi un 
judecător la Curia (Kuria – n.n. Curtea 
Supremă de Justiţie) la recomandarea 
preşedintelui Curiei, sau, în acord cu ministrul 
justiţiei, la Ministerul Justiţiei. Pentru detaşare 
este necesar acordul judecătorului. 
Conform prevederilor detaliate ale Secţiunilor 
57-64, judecătorii detaşaţi în carul OBH îşi 
păstrează funcţia de judecător, dar nu mai au 
o funcţie judiciară. La finele detaşării, 



Preşedintele Curţii Supreme, după 
ce a primit aprobarea preşedintelui 
departamentului corespunzător.  
Alineatul 3: Judecătorul poate fi 
detaşat într-o altă instituţie pentru o 
perioadă de cel puţin trei luni, dar 
care să depăşeşte trei ani. În 
această perioadă, judecătorul nu îşi 
poate exercita atribuţiile de 
judecată la instanţa de judecată de 
la care a fost detaşat într-o altă 
instituţie.  
Alineatul 5: Perioada lucrată într-o 
altă instituţie este considerată 
vechime în funcţia de judecător.  

judecătorii sunt numiţi sau transferaţi într-un 
post de judecător sau pot fi numiţi în funcţia de 
preşedinte al unei secţii, aceasta din urmă în 
cazuri justificate, fără concurs. În toate 
cazurile, aceste numiri/transferuri au loc, dacă 
este posibil, la o instanţă din apropierea 
domiciliului judecătorului. 
Conform Secţiunii 60, judecătorii pot fi detaşaţi 
în cadrul Ministerului Justiţiei pentru a contribui 
la pregătirea proiectelor de legi sau 
soluţionarea cererilor de graţiere sau pentru 
orice alte activităţi care necesită experienţă în 
cadrul sistemului judiciar. Judecătorii detaşaţi 
în Ministerul Justiţiei îşi păstrează funcţia de 
judecător, fără a avea însă o activitate 
judiciară. Cu toate acestea, judecătorii numiţi 
pe o perioadă determinată nu pot fi detaşaţi în 
acest minister. 
Secţiunea 63 prevede că judecătorii pot fi 
numiţi în Curia pentru a contribui la practica 
unitară a acesteia şi pentru analiza 
jurisprudenţei. Judecătorii detaşaţi în cadrul 
Curiei nu pot soluţiona cauze aflate pe rolul 
acestei curţi. Salariul şi funcţia judecătorilor 
rămân cele anterioare detaşării. De asemenea, 
judecătorii numiţi pe o perioadă determinată nu 
pot fi detaşaţi în cadrul Curiei. 

2. Este reglementată 
exercitarea unor funcţii de 
magistraţi în afara activităţii de 
judecată/urmărire propriu-zise 
ca urmare a statutului de 
putere caracterizată prin 
independenţă si imparţialitate 
(spre ex.: preşedinţi ai 
comisiilor electorale însărcinaţi 
inclusiv cu soluţionarea 
contestaţiilor şi sesizărilor 
formulate de către partide şi 

Nu există dispoziţii legale care să 
prevadă în sarcina judecătorilor alte 
atribuţii cu excepţia celor privind 
activitatea de judecată. Cu toate 
acestea, judecătorii pot fi aleşi, în 
mod voluntar, în diferite organisme 
legate de puterea judecătorească, 
cum ar fi spre exemplu Comitetul 
de Etică Judiciară (Judicial Ethics 
Comittee) etc.  

Potrivit art. 157 alin.1 din Codul 
Electoral din 5 ianuarie 2011, Comisia 
Electorală Naţională este autoritatea 
electorală supremă şi permanentă, 
competentă să organizeze alegeri şi 
referendum. 
Comisia Electorală Naţională este 
compusă din:  

1) 3 judecători de la Tribunalul 
Constituţional desemnaţi de 
Preşedintele Tribunalului 
Constituţional; 

R1: Conform legii, nu există funcţionari publici 
asimilaţi judecătorilor sau procurorilor în ceea 
ce priveşte statutul.  
 
Prin urmare, în Ungaria nu există asimilaţi ai 
magistraţilor. 
  
Conform Legii nr. CLXIII din 2011 privind 
parchetele (denumită în continuare Legea 
privind parchetele), parchetele – pe lângă 
supravegherea cercetării penale, urmărirea 
penală şi activitatea în faţa instanţelor de 



candidaţi)? 2) 3 judecători de la Curtea 
Supremă, desemnaţi de Prim-
preşedintele Curţii Supreme; 

3) 3 judecători de la Curtea 
Supremă Administrativă, 
desemnaţi de Preşedintele 
Curţii Supreme Administrative;  

Judecătorii menţionaţi anterior sunt 
numiţi ca membri ai Comisiei Naţionale 
Electorale, prin decizie a Preşedintelui 
Republicii Polonia.  
Pot fi numiţi membri ai Comisiei 
Electorale Naţionale şi judecătorii 
pensionaţi (4). 
Potrivit art. 160 punctul 5 din Codul 
Electoral, în chestiuni legate de 
organizarea alegerilor, Comisia 
Electorală Naţională este responsabilă 
de funcţionarea comisiilor electorale 
districtuale şi a comisarilor electorali.  
Art.166 din Codul Electoral stipulează 
că un comisar electoral este 
reprezentantul cu puteri depline al 
Comisiei Electorale Naţionale, 
desemnat pentru o unitate 
administrativă reprezentând un 
voievodat sau o parte a unui 
voievodat. Comisia Electorală 
Naţională stabileşte, din punct de 
vedere teritorial şi funcţional, 
competenţa unui comisar electoral, în 
vederea îndeplinirii activităţilor 
electorale ale voievodatului, ţinând 
cont de atribuţiile legate de alegerea 
Sejmik şi de cele menţionate la art. 
167 alin. 1 pct. 8 şi 9. În fiecare 
voievodat, Comisia Electorală 
Naţională va numi dintre judecători, 
pentru o perioadă de 5 ani, la 

judecată - supraveghează respectarea 
prevederilor legale privind pedepsele. 
 
De asemenea, parchetele, conform Legii 
privind parchetele, cu scopul de a proteja 
interesul public şi respectarea legii în cazurile 
prevăzute de lege, trebuie să acţioneze atunci 
când organul care are obligaţia de a pune 
capăt încălcării dispoziţiilor legale omite să ia 
măsurile care se impun, în pofida obligaţiei 
sale prevăzute de lege, sau atunci când 
consecinţele asupra drepturilor încălcate 
obligă la a se acţiona de îndată. Procurorii îşi 
exercită aceste atribuţii prin pornirea unor 
procese, respectiv prin declanşarea unor 
proceduri necontencioase la instanţele de 
judecată sau prin declanşarea unor proceduri 
administrative, cu scopul luării măsurilor 
necesare restabilirii legalităţii. 
 
Procurorii pot formula cereri de chemare în 
judecată, în special privind bunurile aparţinând 
domeniului public, utilizarea defectuoasă a 
fondurilor publice, protejarea interesului public 
în cazul contractelor nule, protejarea mediului, 
a naturii şi a terenurilor agricole şi în materia 
contestării contractelor cu consumatorii 
persoane fizice (clauze generale ale 
contractelor). 
 
Procurorii au dreptul de a formula cereri de 
chemare în judecată, prin care contestă 
ordinele judiciare (decizii administrative) 
privind registrele publice referitoare la anumite 
persoane juridice prevăzute de lege. 
 
Procurorii verifică legalitatea deciziilor şi a 
măsurilor administrative aparţinând autorităţilor 
administrative sau ale altor entităţi care aplică 



propunerea Ministerului Justiţiei, între 
2 şi 6 comisari electorali, cu 
posibilitatea reînvestirii.  
Are dreptul de a fi numit comisar 
electoral şi judecătorul pensionar, care 
nu a împlinit vârsta de 70 de ani. Un 
comisar electoral îşi va îndeplini 
atribuţiile independent de exercitarea 
funcţiei de judecător la instanţa 
competentă. Comisarii electorali au 
dreptul la o remuneraţie lunară, într-un 
cuantum echivalent remuneraţiei unui 
membru al Comisiei Electorale 
Naţionale. Prevederile art. 159 alin. 3 
se vor aplica corespunzător.  
Atribuţiile unui comisar electoral vor 
înceta în următoarele situaţii:  

1) demisie din funcţie; 
2) deces; 
3) la împlinirea vârstei de 70 

de ani, în cazul 
judecătorului pensionar; 

4) prin revocare. 
Comisia Electorală Naţională va 
revoca un comisar electoral înainte de 
expirarea perioadei pentru care fost 
numit:  

1) în situaţia neîndeplinirii 
atribuţiilor sau în cazul 
îndeplinirii 
necorespunzătoare a 
acestora;  

2) la solicitarea motivată a 
preşedintelui instanţei 
competente;  

3) la solicitarea motivată a 
Ministrului Justiţiei.  

În cazurile menţionate, un nou comisar 
electoral va fi numit în modalitatea şi 

legea, distincte de instanţele de judecată, 
obligatorii sau definitive, dacă instanţele nu le-
au anulat. 
 
Legea poate prevedea aprobarea prealabilă a 
procurorului pentru executarea măsurilor 
coercitive adoptate în cadrul anumitor 
proceduri administrative, respectiv 
contravenţionale, sau pentru declanşarea unor 
proceduri pentru strângerea de informaţii. 
 
Procurorii analizează plângerile formulate 
împotriva măsurilor luate şi a deciziilor 
adoptate de autorităţile cu atribuţii privind 
aplicarea sancţiunilor, conform prevederilor 
legii. 
 
Procurorii pot supraveghea activitatea 
instituţiilor cu atribuţii în materia protecţiei 
copilului. 
 
R2: Conform Legii XXXVI din 2013 privind 
Procedura Electorală, instanţele judecătoreşti 
au o competenţă variată în cadrul procedurii 
electorale, cum ar fi soluţionarea recursului 
privind aprobarea conţinutului buletinelor de 
vot. De asemenea, conform Secţiunii 236, 
apelurile privind registrul electoral trebuie 
depuse la preşedintele Oficiului Electoral 
Local. Dacă acesta nu susţine apelul, va 
transmite apelul la instanţa de prim grad.  
Apelurile privind deciziile Oficiului Electoral 
Naţional se depun la preşedintele acestuia. 
Dacă acesta respinge apelul, acesta va fi 
soluţionat de Curtea Metropolitană din 
Budapesta. 
Conform Secţiunii 222, persoanele fizice şi 
juridice şi asociaţiile fără personalitate juridică 
afectate de apel (cu interes în cauză) pot 



condiţiile prevăzute la punctul (3).  
În situaţia în care un membru al unei 
comisii electorale se află în 
imposibilitate temporară de a-şi 
exercita atribuţiile, Comisia Electorală 
Naţională este îndreptăţită să 
încredinţeze exercitarea acestora, 
pentru perioada arătată, unui alt 
comisar electoral sau unei alte 
persoane care poate asigura 
desfăşurarea activităţilor electorale. 
Potrivit art. 170 din Codul Electoral, 
comisia electorală districtuală cuprinde 
între 5 şi 11 judecători, inclusiv un 
comisar electoral, numit din oficiu, în 
calitate de preşedinte. Poate fi numit 
membru al unei comisii electorale 
districtuale şi un judecător pensionar 
care nu a împlinit vârsta de 70 de ani.  
Judecătorii vor fi propuşi de Ministrul 
Justiţiei, într-un număr ce va fi convenit 
cu Comisia Electorală Naţională, cu cel 
puţin 52 de zile înainte de data 
alegerilor.  
Comisia Electorală Naţională va 
desemna comisarii electorali 
districtuali, nu mai târziu de a 48-a zi 
înainte de data alegerilor. 
În situaţia imposibilităţii exercitării 
atribuţiilor de preşedinte al comisiei de 
către comisarul electoral, comisia 
electorală districtuală va numi un 
preşedinte dintre membrii săi. În acest 
caz, Ministrul Justiţiei va propune 
comisiei numirea unui judecător în plus 
faţă de numărul stabilit.  
Prima şedinţă a comisiei electorale 
districtuale va fi convocată, sub 
autoritatea Comisiei Electorale 

formula un apel cu privire la deciziile comisiilor 
electorale şi ale Comisiei Naţionale Electorale. 
Pentru exercitarea apelului este necesară 
epuizarea căilor de atac prevăzute de 
procedura electorală. 
De asemenea, judecătorii au competenţă în 
materia referendumului. Potrivit Legii 
CCXXXVIII din 2013 privind iniţierea 
referendumului, iniţiativa cetăţenilor europeni 
şi procedura referendumului, orice cale de atac 
împotriva unei decizii a Comisiei Naţionale 
Electorale va fi soluţionată de Curia, iar orice 
cale de atac împotriva unei decizii a unei 
comisii locale electorale va fi soluţionată de 
instanţa regională. 
De asemenea, instanţele judecătoreşti sunt 
competente în materia înregistrării şi a 
dizolvării partidelor, conform Legii XXXIII din 
1989. 



Naţionale, de directorul biroului 
regional competent teritorial din cadrul 
Oficiului Electoral Naţional. 
În prima şedinţă vor fi aleşi doi 
vicepreşedinţi, dintre membrii comisiei. 
Funcţia de secretar al comisiei 
electorale districtuale va fi îndeplinită 
de directorul oficiului regional din 
cadrul Oficiului Electoral Naţional, 
competent teritorial, sau de o persoană 
desemnată de acesta.  
Componenţa comisiei va fi adusă 
imediat la cunoştinţa publicului.  
Oficiul Electoral Naţional va asigura 
resursele tehnice şi materiale de lucru 
ale comisiei.  
Potrivit art.174 din Codul Electoral, 
comisia electorală regională este 
compusă din cinci judecători, inclusiv 
un comisar electoral, care are calitatea 
de preşedinte, din oficiu. Au dreptul să 
fie membri şi judecătorii pensionari 
care au împlinit vârsta de 70 de ani. În 
ceea ce priveşte modul de lucru al 
comisiei şi încetarea calităţii de 
membru vor fi aplicabile corespunzător 
dispoziţiile art. 170 alin. 2–8 şi art. 171 
din Codul electoral, cu excepţia 
faptului că va fi desemnat un singur 
vicepreşedinte.  
Art.178 prevede: Comisia electorală 
teritorială va fi convocată de un 
comisar electoral, cu cel puţin 55 de 
zile înainte de data alegerilor. 
Candidaţii la statutul de membru al 
Comisiei electorale teritoriale vor fi 
propuşi cu cel puţin 60 de zile înainte 
de data alegerilor.  
Comisia electorală teritorială va 



cuprinde între 7 şi 9 membrii care au 
reşedinţa permanentă în circumscripţia 
unui consiliu determinat. Comisia 
electorală regională va cuprinde cel 
puţin un votant propus de fiecare 
împuternicit electoral.  
În cazul în care numărul candidaţilor 
propuşi depăşeşte numărul maxim de 
membri, componenţa comisiei va fi 
decisă prin tragere la sorţi, publică, 
organizată de un comisar electoral.  
În situaţia în care numărul de candidaţi 
propuşi este mai mic decât numărul 
minim de membri, numărul lor va fi 
completat prin alegerea de un comisar 
electoral, a membrilor dintre 
persoanele care au reşedinţa 
permanentă în circumscripţia 
respectivei comisii.  
Comisia electorală a voievodatului şi a 
powiat-ului, precum şi comisia 
electorală a unui oraş cu statut de 
powiat, vor avea, din oficiu, un 
preşedinte, desemnat de preşedintele 
instanţei competente teritorial din 
jurisdicţia respectivă dintre judecătorii 
instanţei.  
Prima şedinţă a comisiei electorale a 
voievodatului va fi convocată de un 
comisar electoral. Prima şedinţă a 
comisiei electorale a powiat-ului şi a 
comisiei electorale comunale vor fi 
convocate, sub autoritatea unui 
comisar electoral, de staroste sau de 
şeful comunei.  
În cadrul primei şedinţe, comisia 
electorală teritorială va numi, dintre 
membrii săi, un preşedinte şi un 
vicepreşedinte, potrivit prevederilor de 



la paragraful (6).  
Componenţa comisiei electorale 
teritoriale va fi imediat făcută publică 
de un comisar electoral. Comisia 
Naţională Electorală va stabili 
modalitatea de propunere a 
candidaţilor la statutul de membru al 
comisiei electorale teritoriale, precum 
şi regulile după care vor funcţiona 
aceste comisii, precum şi modalitatea 
de alegere a membrilor, în cazul în 
care numărul acestora este mai mare 
decât numărul maxim al unei comisii. 
 
Plângerile cu privire la valabilitatea 
alegerilor 
Potrivit art. 241 par. 1 din Codul 
electoral, plângerea împotriva 
valabilităţii alegerilor va fi formulată în 
scris şi va fi adresată Curţii Supreme 
în termen de 7 zile de la data publicării 
rezultatelor alegerilor de Comisia 
Electorală Naţională în Gazeta Oficială 
a Republicii Polone. Se consideră că 
îndeplineşte condiţiile acestea şi 
plângerea depusă în termen la poşta 
publică.  
În privinţa votanţilor care au reşedinţa 
în străinătate sau pe vasele maritime 
poloneze, cerinţa menţionată anterior 
se consideră îndeplinită dacă 
plângerea este depusă la oficiul 
consular competent sau la căpitanul 
vasului. Votantul este ţinut să 
menţioneze în plângere un 
reprezentant sau un agent care are 
reşedinţa în Polonia, în caz contrar, 
plângerea urmând a fi considerată nulă 
şi fără efect. Persoana care 



formulează plângerea trebuie să 
precizeze motivele acesteia şi să arate 
care sunt dovezile pe care se 
întemeiază plângerea.  

3. Remunerarea magistraţilor 
este stabilită prin lege specială 
ori este împreună cu celelalte 
categorii de bugetari? Salariile 
funcționarilor publici sunt în 
vreun fel "legate" de cele ale 
judecătorilor? Spre exemplu, 
indemnizaţia judecătorului 
este luată ca punct de 
referință pentru salariile 
anumitor categorii de 
funcționari publici? Sau 
salariile funcționarilor publici 
urmează o lege separată 
complet de aceea referitoare 
la remunerarea judecătorilor? 

După unificarea sistemului de 
salarizare în anul 2014, 
remuneraţia judecătorilor este 
reglementată de Legea privind 
salarizarea funcţionarilor de stat şi 
ai autorităţilor locale 
guvernamentale.  
Salariul lunar al unui judecător al 
unei instanţe districtuale 
(municipale) este echivalent cu 
salariul maxim lunar al şefului 
departamentului juridic dintr-o 
instituţie de stat şi este în prezent 
de 1647 euro.  
Salariul lunar al celorlalţi judecători 
este stabilit prin aplicarea unui 
coeficient la salariul lunar al unui 
judecător districtual, după cum 
urmează:  
vicepreşedintele unei instanţe 
districtuale ori preşedinte de 
tribunal – 1,1; 
preşedintele unei instanţe 
districtuale (municipale) – 1,2; 
judecător al unui departament al 
registrului funciar – 1; 
vicepreşedintele departamentului 
registrului funciar – 1,05;  
şeful Departamentului registrului 
funciar – 1,1;  
judecător al unei instanţe regionale 
– 1,2;  
vicepreşedintele unei instanţe 
regionale, conducătorul unui 
departament al instanţei şi 

Remuneraţiile judecătorilor şi ale 
procurorilor sunt stabilite printr-un act 
normativ distinct aplicabil acestei 
categorii profesionale. Trebuie 
menţionat că remuneraţiile referenţilor 
judiciari, ale ofiţerilor de probaţiune şi 
ale asesorilor judiciari sunt strict legate 
de remuneraţiile judecătorilor.  
Potrivit art. 147 alin.1 din Legea de 
organizare a instanţelor de drept 
comun, referenţii judiciari sunt angajaţi 
în cadrul instanţelor districtuale şi 
provinciale să îndeplinească atribuţiile 
prevăzute de lege, în scopul protecţiei 
legale.  
Consilierii de probaţiune funcţionează 
în cadrul instanţelor şi constituie 
serviciul de probaţiune ce îndeplinesc 
activităţi de natură educaţională, de 
reabilitare, de prevenţie, precum şi alte 
activităţi prevăzute de dispoziţii legale 
speciale. În cadrul instanţelor pot fi 
angajaţi asistenţi şi asistenţi seniori ai 
judecătorilor.  
Potrivit dispoziţiilor art. 151b alin. 1 din 
Legea de organizare a instanţelor de 
drept comun, remuneraţia de bază a 
unui referent judiciar este de 75% din 
remuneraţia unui judecător al unei 
instanţe districtuale, la nivelul său de 
bază, plus contribuţia la asigurări 
sociale.  
După şapte ani de activitate în funcţia 
de referent judiciar, remuneraţia de 
bază se majorează până la 75% din 

R1: Remuneraţia judecătorilor şi a procurorilor 
este reglementată în Actul nr. CLXII din 2011 
cu privire la statutul şi remuneraţia 
judecătorilor şi în actul nr. CLXIV cu privire la 
procurori. Salariul de referinţă de bază al 
judecătorilor şi procurorilor este stabilit prin 
legea bugetului de stat, anual.  
 
Salariile funcţionarilor publici nu sunt depind în 
niciun fel de cele ale judecătorilor sau ale 
procurorilor.  
 
Remuneraţia funcţionarilor publici este 
reglementată prin Actul CXCIX din 2011 cu 
privire la funcţionarii publici, în timp ce salariul 
de referinţă de bază al acestora este stabilit 
prin legea bugetului de stat, anual.  
 
R2: Remunerarea judecătorilor este prevăzută 
de o lege specială, respectiv Legea CLXII din 
2011 privind statutul şi remunerarea 
judecătorilor, Secţiunea XII.  
Reglementările privind salariul funcţionarilor 
publici sunt cuprinse în alte acte normative 
(Legea CXCIX din 2012, Legea XXXIII din 
1992). Nu există nicio legătură între 
remunerarea judecătorilor şi a funcţionarilor 
publici.  



preşedintele tribunalului unei 
instanţe regionale – 1,28;  
preşedintele unei instanţe regionale 
– 1,35;  
judecător la Curtea Supremă – 
1,42;  
preşedintele unui departament al 
Curţii Supreme - 1,55;  
preşedintele Curţii Supreme – 1,7; 
judecător la Curtea Constituţională 
– 2,1; 
vicepreşedintele Curţii 
Constituţionale – 2,3;  
preşedintele Curţii Constituţionale – 
2,62;  
Salariul lunar al unui candidat la 
funcţia de judecător, în perioada de 
stagiu, este de 80% din salariul 
lunar al unui judecător al unei 
instanţe districtuale (municipale), 
respectiv al unei instanţe regionale 
sau al unui departament al 
registrului funciar.  
Trebuie menţionat că în prezent se 
poartă discuţii în legătură cu 
necesitatea schimbării sistemului 
de salarizare existent deoarece se 
consideră că nu este suficient de 
elastic pentru a fi adaptat 
schimbărilor economice ale ţării. De 
asemenea s-a discutat că nivelul 
prezent de salarizare nu este 
proporţional cu responsabilităţile şi 
standardele profesionale înalte ale 
judecătorilor.  

remuneraţia de bază pe care o 
primeşte un judecător al unei instanţe 
districtuale corespunzătoare treptei a 
doua de salarizare, la care se adaugă 
contribuţia de asigurări sociale iar 
după următorii şapte ani, remuneraţia 
unui referent judiciar este majorată 
până la 75% din remuneraţia de bază 
pe care o primeşte un judecător al unei 
instanţe districtuale, corespunzătoare 
treptei a treia de salarizare, la care se 
adaugă contribuţia la asigurări sociale.  
Remuneraţia de bază a unui referent 
judiciar senior este de 85% din 
remuneraţia de bază pe care o 
primeşte un judecător la instanţa 
districtuală, corespunzătoare nivelului 
doi de salarizare, la care se adaugă 
contribuţia de asigurări sociale. După 
şapte ani de activitate în funcţia de 
referent judiciar senior, remuneraţia de 
bază este majorată la 85% din 
remuneraţia de bază a unui judecător 
al unei instanţe districtuale, 
corespunzătoare nivelului trei de 
salarizare, la care se adaugă 
contribuţia la asigurări sociale.  
Potrivit art. 106 alin. 1 din Legea de 
organizare a instanţelor de drept 
comun, remuneraţia de bază a unui 
asesor judiciar este de 80% din 
remuneraţia de bază a unui judecător 
al unei instanţe districtuale, la nivelul 
de bază, la care se adaugă 
contribuţiile la asigurări sociale.  

4. Există personal angajat al 
instituţiilor statului care 
beneficiază de aceleaşi 
drepturi ca ale magistraţilor, 

Nu există alţi funcţionari publici 
care să beneficieze de aceleaşi 
drepturi ca acele conferite 
judecătorilor/procurorilor sau 

Conform legii poloneze, nu există o 
altă categorie de funcţionari publici, cu 
exact aceleaşi drepturi sau care să fie 
asimilată, în ceea ce priveşte statutul, 

Nu, sistemul judiciar maghiar nu cunoaşte o 
asemenea instituţie. 



fiind asimilat în ceea ce 
priveşte statutul cu aceştia? În 
sistemul dumneavoastră 
intern, există asimilaţi ai 
magistraţilor, respectiv 
funcționari publici care sunt 
plătiţi cu același salariu ca un 
judecător/procuror, fără a fi 
unul dintre aceştia, spre 
exemplu, fără a fi nevoit să 
promoveze toate examenele 
pentru a deveni un 
judecător/procuror? 

asimilaţi acestora în ceea ce 
priveşte statutul. 

judecătorilor sau procurorilor, categorie 
remunerată la acelaşi nivel cu aceştia. 

5. Este reglementat un cod 
deontologic al magistraţilor 
cuprinzand reguli de 
deontologie profesională? 

În cadrul Conferinţei Judecătorilor 
Letoni din data de 20 aprilie 1995 a 
fost adoptat Codul Etic al 
Judecătorilor. Codul prevede 
independenţa puterii judecătoreşti 
şi imparţialitatea instanţelor. Acesta 
subliniază că judecătorii trebuie să 
ţină cont de toate normele de 
conduită corespunzătoare celor mai 
înalte practici culturale. Sunt 
prevăzute obligaţii care interzic un 
comportament nedemn, precum şi 
provocarea unui astfel de 
comportament. Judecătorul trebuie 
să îşi îndeplinească atribuţiile 
obiectiv şi just şi să-şi organizeze 
viaţa privată într-un mod care să nu 
vină în contradicţie cu îndatoririle 
de judecător. Codul prevede 
principiul că judecătorul ori 
candidatul la funcţia de judecător 
nu trebuie să desfăşoare activităţi 
politice. Există de asemenea 
Principiile de la Bangalore privind 
conduita judiciară. 

Cu privire la judecători, există 
Standardele Profesionale de Etică ale 
Judecătorilor,care au fost adoptate de 
Consiliul Judiciar Naţional prin 
Rezoluţia nr. 16/2003 din 19 februarie 
2003, modificată la data de 7 
octombrie 2009.  
Cu privire la procurori, există 
Standardele Profesionale de Etic ale 
Procurorilor, adoptate de Consiliul 
Naţional al Procurorilor prin Rezoluţia 
nr. 1/2012 din data de 19 septembrie 
2012. 

 

R1: Principiile generale care guvernează 
activitatea procurorilor (spre exemplu, obligaţia 
de a aplica legea, de a exercita atribuţiile 
discreţionare în mod corect şi imparţial, la 
adăpost de influenţele exterioare, interdicţia de 
a cere sau de a accepta daruri sau alte 
beneficii în legătură cu activitatea desfăşurată, 
interzicerea abuzului de autoritate, obligaţia de 
a avea o bună conduită în viaţa privată) sunt 
prevăzute în Secţiunea 7 a Legii privind 
parchetele. 
 
Pentru a garanta obligaţia menţionată mai sus, 
a unei bune conduite, Asociaţia Naţională a 
Procurorilor (NAP) a adoptat, în septembrie 
2007, Codul de conduită. În orice caz, o 
procedură întemeiată pe încălcarea Codului de 
conduită poate viza numai membrii NAP. 
 
De asemenea, cu scopul de a asigura o bună 
conduită, procurorul general a adoptat, în anul 
2014, o recomandare privind regulile de etică 
privindu-i pe procurori. Recomandarea, printre 
altele, este întemeiată pe Principiile de la 
Budapesta privind standardele etice şi de 
comportament pentru procurori. 



 
R2: Consiliul Judiciar Naţional a adoptat, la 
data de 10 noiembrie 2014, un Cod al 
conduitei judiciare, în vigoare începând cu 
data de 1.01.2015. Acest Cod se aplică tuturor 
judecătorilor numiţi în Ungaria şi, de 
asemenea, prevede recomandări pentru 
asistenţii judiciari şi pentru personalul judiciar. 
Codul reglementează conduita judecătorilor în 
activitatea judiciară, dar şi în afara serviciului. 

6. Dacă acest cod deontologic 
există, care este autoritatea 
împuternicită a constata 
încălcări ale regulilor stabilite? 

Legea privind puterea 
judecătorească, Secţiunea 91 - 
Comisia de Etică a Judecătorilor  
Comisia de Etică a Judecătorilor 
este un organ judiciar colegial al 
cărui scop principal este de a oferi 
avize cu privire la interpretarea şi 
încălcările normelor etice, precum 
şi de a explica standardele etice ale 
judecătorilor.  
Secţiunea 91 indice 2 - Funcţiile 
Comisiei de Etică a Judecătorilor 
Comisia de Etică a Judecătorilor 
are următoarele funcţii:  
la solicitarea unei persoane care 
are dreptul de a iniţia o procedură 
disciplinară, precum şi la solicitarea 
Consiliului disciplinar judiciar ori a 
instanţei disciplinare, emite avize 
cu privire la interpretarea şi 
încălcările standardelor etice;  
din proprie iniţiativă sau la 
solicitarea judecătorilor explică şi 
analizează normele etice şi 
consiliază judecătorii cu privire la 
problemele de etică judiciară;  
colectează şi pregăteşte publicarea 
avizelor şi explicaţii cu privire la 
interpretarea şi aplicarea 

Sunt competente să soluţioneze 
acţiuni în materie disciplinară împotriva 
judecătorilor: 1) în primă instanţă - 
curţile de apel 2) ca instanţă 
superioară - Curtea Supremă.  
Sunt competente să soluţioneze 
acţiuni în materie disciplinară împotriva 
procurorilor: 1) în primă instanţă - 
instanţele disciplinare 2) ca instanţă 
superioară – Curtea de apel în materie 
disciplinară.  

R1: În cauze de importanţă redusă, în care nu 
există suficiente temeiuri pentru a se stabili 
existenţa unei abateri disciplinare, un Comitet 
Etic exercită acţiuni împotriva membrilor NAP. 
Comitetul Etic, aşa cum se prevede în Codul 
Etic al NAP, este compus din preşedinte şi 
patru membri, care sunt aleşi pe durată 
nedeterminată de Adunarea Electorală 
Naţională a NAP dintre membrii săi care au o 
conduită ireproşabilă. 
 
R2: Codul de conduită judiciară nu prevede 
consecinţele încălcării prevederilor sale. Cu 
toate acestea, Legea CLXII din 2011 conţine 
dispoziții în materie. Secţiunea 105 prevede că 
se va constata o abatere disciplinară atunci 
când stilul de viaţă al judecătorului şi/sau 
comportamentul său sunt de natură a vătăma 
sau a pune în pericol prestigiul sistemului 
judiciar. 
În cazul oricăror alegaţii privind săvârşirea unei 
abateri disciplinare de o persoană cu funcţii de 
conducere unei instanţe (court executive), 
autoritatea care a numit judecătorul va demara 
procedura disciplinară, prin trimiterea unei 
rezoluţii către preşedintele curţii judecătorilor 
de prim grad. 
În cazul săvârşirii unei abateri disciplinare de 
către un judecător, altul decât o persoană cu 



standardelor etice;  
discută despre încălcări ale 
normelor de etică; 
elaborează norme de etică judiciară 
şi le supune aprobării Conferinţei 
judecătorilor;  
decide cu privire la iniţierea 
procedurilor disciplinare. 
Legea privind răspunderea 
judiciară disciplinară, Secţiunea 
1, Bazele răspunderii disciplinare 
a judecătorilor  
Alineatul 1: Un judecător poate fi 
subiect al răspunderii disciplinare 
pentru (…) acţiuni dezonorante sau 
pentru grava încălcare a normelor 
Codului de Etică al Judecătorilor. 
Secţiunea 2. Comitetul 
Disciplinar Judiciar 
Alineatul 1: Acţiunile privind 
răspunderea disciplinară şi 
administrativă a judecătorilor de la 
instanţele districtuale (municipale), 
departamentele registrului funciar, 
instanţele regionale şi de la Curtea 
Supremă vor fi soluţionate de 
Comitetul Disciplinar Judiciar.  
Alineatul 2: Din compunerea 
Comitetului fac parte un 
vicepreşedinte al Curţii Supreme, 
patru judecători ai Curţii Supreme, 
doi preşedinţi ai instanţelor 
regionale, doi preşedinţi ai 
instanţelor districtuale (municipale) 
şi doi preşedinţi ai departamentelor 
registrului funciar. Membrii 
Comitetului vor fi aleşi prin vot 
secret pentru un mandat de patru 
ani, în cadrul conferinţei 

funcţie de conducere (court executive), 
rezoluţia de începere a procedurii disciplinare 
va fi transmisă preşedintelui curţii judecătorilor 
din prim grad: 

a. de preşedintele Curiei, în cazul 
judecătorilor Curiei; 

b. de preşedintele curţii de apel, în cazul 
judecătorilor din cadrul curţilor de apel; 

c.  de preşedintele curţii generale, în 
cazul judecătorilor din cadrul curţilor 
generale, instanţelor de prim grad şi al 
instanţelor administrative şi de muncă. 

Preşedintele OBH poate iniţia procedura 
disciplinară doar cu privire la persoanele cu 
funcţii de conducere pe care le-a numit şi cu 
privire la judecătorii detaşaţi în cadrul OBH. 



judecătorilor.  
Secţiunea 11. Procedura de 
judecată în instanţa disciplinară 
Până la termenul stabilit pentru 
judecarea plângerii, Preşedintele 
instanţei disciplinare poate 
desemna pe unui dintre membrii 
instanţei disciplinare să redacteze 
un raport privind plângerea 
formulată, poate solicita Comisiei 
de Etică a Judecătorilor să 
furnizeze un punct de vedere 
privind interpretarea şi încălcarea 
normelor etice, poate cere explicaţii 
suplimentare şi documente şi, de 
asemenea, poate chema alte 
persoane pentru a prezenta 
explicaţii. 

7. Aceste încălcări sunt 
înregistrate şi păstrate în 
dosarele profesionale ale 
magistraţilor? 

Încălcările normelor de etică sunt 
înregistrate şi păstrate în dosarul 
personal al judecătorului. 
Legea privind răspunderea 
judiciară disciplinară, Secţiunea 
9, Emiterea unei copii a Deciziei 
Alineatul 1: Nu mai târziu de trei 
zile de la pronunţarea deciziei, o 
copie a deciziei va fi înmânată sau 
comunicată judecătorului în cauză 
şi instituţiei care a iniţiat acţiunea 
disciplinară. O copie a deciziei va fi 
ataşată în dosarul personal al 
judecătorului.  
Alineatul 2. În cazul în care 
Comitetul Disciplinar al 
Judecătorilor a hotărât să sesizeze 
Biroul Procurorului General cu o 
acţiune penală, o copie a deciziei 
împreună cu materialele acţiunii 
disciplinare, vor fi transmise 

Potrivit art. 124 alin. 1 din Legea de 
organizare a instanţelor de drept 
comun, o copie a unei hotărâri 
definitive de sancţionare este inclusă 
în dosarul personal al judecătorului 
sancţionat. După expirarea unui 
termen de cinci ani de la rămânerea 
definitivă a hotărârii de aplicare a 
sancţiunilor prevăzute la art. 109 par.1, 
pct.1-4, Ministrul Justiţiei dispune 
înlăturarea hotărârii din dosarul 
profesional al judecătorului, dacă, în 
această perioadă nu a fost pronunţată 
nicio hotărâre de condamnare 
împotriva persoanei căreia i-a fost 
aplicată sancţiunea disciplinară. În 
acest caz, este permisă doar 
înlăturarea simultană a copiilor tuturor 
hotărârilor de condamnare din dosarul 
personal al judecătorului. 

R1: Conform art. 7 par. 4 din Legea privind 
statutul procurorilor, hotărârea privind 
aplicarea unei sancţiuni disciplinare se 
păstrează în dosarul profesional al 
procurorului. 
 
R2: Da. Dosarul profesional include, între 
altele, orice decizie privind sancţionarea 
disciplinară, răspunderea pentru prejudicii sau 
obligaţia de restituire. 



Biroului Procurorului General, în 
termen de trei zile de la 
pronunţarea deciziei. În situaţia în 
care Comitetul Disciplinar al 
Judecătorilor a luat decizia să 
recomande destituirea din funcţie a 
judecătorului, o copie a deciziei 
împreună cu dosarul acţiunii 
disciplinare vor fi trimise Saeima 
(Parlamentului) în termen de trei 
zile de la pronunţarea deciziei.  

8. Judecătorii şi procurorii au 
acces la propriile dosare 
profesionale? 

Legea răspunderii disciplinare 
judiciare, art. 7. Luarea deciziei 
Alin. 2: Comitetul Disciplinar al 
Judecătorilor poate lua următoarele 
decizii:  

1) să aplice o sancţiune 
disciplinară;  

2) să transmită dosarul 
acţiunii disciplinare Biroului 
Procurorului General 
pentru iniţierea unei 
proceduri penale;  

3) să recomande destituirea 
din funcţia de judecător;  

4) să respingă acţiunea 
disciplinară;  

Alin. 4: Comitetul Disciplinar al 
Judecătorilor poate aplica 
judecătorilor una dintre următoarele 
sancţiuni disciplinare:  

1) avertisment scris; 
2) mustrare;  
3) reducerea salariului pentru 

o perioadă de un an, prin 
reţinerea unui procent de 
până la 20%. 

Potrivit art. 109 alin. 1 din Legea de 
organizare a instanţelor de drept 
comun, sancţiunile disciplinare sunt 
următoarele:  

1. avertismentul 
2. mustrarea 
3. revocarea din 

funcţie 
4. mutarea 

disciplinară la o 
altă instanţă, 

5. excluderea din 
profesie 

Instanţa poate face publică hotărârea 
pronunţată în materie disciplinară.  
Judecătorul sancţionat, conform celor 
arătate la punctele 3 sau 4, este privat, 
pentru o perioadă de cinci ani, de 
posibilitatea de a promova într-o 
funcţie superioară, de a face parte din 
conducerea unei instanţe, de a 
participa la activitatea de judecată într-
o instanţă disciplinară şi de a-şi 
exercita funcţia pierdută.  
Sancţiunea disciplinară menţionată la 
pct. 5 exclude posibilitatea persoanei 
sancţionate de a mai exercita funcţia.  
În cazul săvârşirii unei abateri 

R1: În cauze de importanţă redusă, în care nu 
există suficiente temeiuri pentru a se stabili 
existenţa unei abateri disciplinare, prin 
hotărârea adoptată la finele procedurii NAP se 
poate dispune avertismentul oral, mustrarea 
sau suspendarea membrului NAP pe durată 
determinată. 
În cazul unei încălcări a unei dispoziţii în 
materie de deontologie, în cazul în care 
comportamentul respectiv constituie o abatere 
disciplinară, se poate emite un avertisment 
scris conform Cap. 10 din Legea privind 
statutul procurorilor sau poate fi declanşată o 
procedură disciplinară şi în cazul în care se 
dovedeşte existenţa abaterii, se poate aplica o 
sancţiune disciplinară de procurorul ierarhic 
superior care exercită atribuţii cu caracter 
disciplinar sau, în cazul mai multor abateri 
grave, de procurorul general. În cele mai grave 
cazuri, se poate dispune excluderea din corpul 
procurorilor, ca sancţiune disciplinară. 
 
R2: Sancţiunile disciplinare care pot fi aplicate 
sunt judecătorului sunt: avertismentul 
(mustrarea), cenzura, reducerea salariului cu 
un grad, reducerea salariului cu două grade, 
eliberarea din funcţia executivă, cererea pentru 
eliberarea din funcţia de judecător. Sancţiunea 



disciplinare de o gravitate mai mică, 
instanţa disciplinară poate să nu aplice 
nicio sancţiune.  

este aplicată în funcţie de gravitatea faptei, 
urmările produse şi gradul de vinovăţie. Având 
în vedere gravitatea şi urmările abaterii 
disciplinare, Camera curţii de judecători poate 
hotărî să excludă posibilitatea exonerării 
judecătorului sancţiunile disciplinare, conform 
Subsecţiunii (1) a Secţiunii 127. În situaţia 
formulării unei cereri de eliberare din funcţie, 
se dispune suspendarea din funcţie a 
judecătorului sau prelungirea suspendării. 
Dacă se dispune o altă sancţiune, prin decizie 
se va dispune încetarea suspendării. Costurile 
procedurii disciplinare sunt suportate de 
instanţă. Dacă, însă, se constată săvârşirea 
abaterii prin hotărâre definitivă, judecătorul va 
suporta costurile oricărui act pe care acesta l-a 
solicitat şi onorariul reprezentantului său. 

9. Care sunt consecinţele 
constatării unor astfel de 
încălcări?  

Legea cu privire la puterea 
judecătorească, art. 109 indice 1. 
Administraţia instanţelor ţine 
evidenţa dosarelor personale ale 
judecătorilor instanţelor de judecată 
şi ai departamentelor registrelor 
funciare.  
Nu sunt prevăzute de lege restricţii 
pentru judecători în a accesa 
dosarul personal în orice moment.  

Obligaţia angajatorului de a pune la 
dispoziţie dosarele personale derivă 
din dispoziţiile legale generale în 
materie de protecţie a datelor 
personale. 

R1: Conform Cap. 13 din Legea privind statutul 
procurorilor, angajatorul – cu scopul de a 
păstra datele referitoare la drepturile şi 
obligaţiile privind raportul de muncă al 
procurorilor – este îndreptăţit să prelucreze 
(utilizeze) datele cu caracter personal 
prevăzute de lege (dosarul personal). 
Procurorul are dreptul să studieze dosarul său 
personal. 
 
R2: Potrivit Secţiunii 148 din Legea nr. CLXII 
din 2011, judecătorii au dreptul de a avea 
acces la dosarele profesionale, la orice 
moment, de a solicita corecturi, dacă este 
cazul, şi de a cere eliminarea datelor înscrise 
în mod nelegal. Judecătorii pot refuza să 
furnizeze informaţiile solicitate în mod nelegal. 
Aceste dosare mai pot fi accesate de persoana 
cu funcţii de conducere autorizată de angajator 
şi de alte persoane împuternicite de preşedinte 
care pregătesc şi pun în executare decizii 
executorii.  



10. Există reglementări legale 
privind răspunderea civilă a 
judecătorilor şi a procurorilor? 

Legea privind răspunderea 
disciplinară a judecătorilor, art. 
7. Luarea hotărârilor 
Alin. 6. Aplicarea unei sancţiuni 
disciplinare nu exclude 
răspunderea civilă sau penală a 
judecătorului, cu excepţia situaţiilor 
menţionate la art. 5 alin. 3 din 
Legea privind puterea 
judecătorească.  
Legea privind puterea 
judecătorească, art. 13. 
Imunitatea judecătorilor  
Alin. 5: Judecătorul nu este 
responsabil financiar pentru 
pierderile suferite de o persoană 
care ia parte la un proces, ca 
urmare a unei hotărâri judecătoreşti 
nelegale sau nefondate. În cazurile 
prevăzute de lege, pierderile for fi 
suportate de Stat. 

 R1: Conform Cap. 11 din Legea privind statutul 
procurorilor, procurorul răspunde pentru 
daunele produse prin încălcarea obligaţiilor 
profesionale şi, pentru încălcarea drepturilor 
persoanei, poate fi obligat la plata 
despăgubirilor. 
 
Prevederile Codului muncii se aplică 
răspunderii privind: 
- dispariţia/pierderea bunurilor pe care le are în 
grijă, cu obligaţia de a le restitui; 
- stricăciunile aduse bunurilor pe care le are în 
grijă, cu obligaţia de a le restitui; 
- daune produse în comun; 
- încălcări ale drepturilor persoanei; 
- dispariţia bunurilor din inventar. 
 
R2: Răspunderea civilă a judecătorilor este 
prevăzută de Legea CLXII din 2011.  
Conform Secţiunii 131, judecătorii răspund civil 
pentru orice prejudicii cauzate angajatorului 
prin acte intenţionate sau săvârşite cu gravă 
neglijenţă, şi pentru încălcarea obligaţiilor 
rezultând din raporturile de serviciu. De 
asemenea, este răspunzător în ceea ce 
priveşte restituirea, în cazul oricărei încălcări a 
drepturilor privind personalitatea, în situaţia în 
care angajatorul solicită această plată. 
 
Sarcina probei, în ceea ce priveşte 
răspunderea judecătorului, existenţa şi 
întinderea prejudiciului şi încălcarea drepturilor 
privind personalitatea revine angajatorului. 
Întinderea răspunderii judecătorului este 
prevăzută în Secţiunea 132: “judecătorul este 
răspunzător şi/sau va fi obligat să plătească o 
sumă în cuantum de până la 3 salarii lunare 
dacă prejudiciul sau încălcarea drepturilor 
personalităţii au fost cauzate de grava sa 



neglijenţă. În cazul în care a săvârşit fapta cu 
intenţie, judecătorul răspunde pentru întreg 
prejudiciul cauzat, indiferent de salariul său”. 

11. Dacă da, care este 
procedura de angajare a 
acestei răspunderi? 

În cazurile în care ar putea să 
existe temeiuri pentru angajarea 
răspunderii civile a judecătorului (a 
se vedea răspunsul de la 
întrebarea nr. 10) – pentru fapte 
care nu derivă din exercitarea 
atribuţiilor de judecător, procedurile 
sunt identice cu cele aplicabile altor 
persoane.  

Legea nu reglementează răspunderea 
civilă a judecătorilor şi procurorilor. 

R1: Răspunderea procurorului pentru daune şi 
obligaţia de reparare a daunelor în natură sau 
prin echivalent sunt stabilite prin hotărârea 
autorităţii care exercită atribuţii disciplinare. 
Regulile privind procedura disciplinară se 
aplică şi în acest caz şi, de asemenea, cele 
privind calea de atac. Angajatorul trebuie să 
dovedească vinovăţia procurorului, fapta, 
întinderea daunelor, legătura de cauzalitate şi 
încălcarea drepturilor individuale. 
Dacă procurorul şi-a încheiat activitatea înainte 
de adoptarea hotărârii privind obligarea sa la 
plata daunelor sau la restituire, angajatorul 
poate solicita instanţei judecătoreşti obligarea 
sa la plata daunelor sau restituirea. 
Distinct de restituire, Codul civil se aplică şi cu 
privire la consecinţele încălcărilor privind 
drepturile individuale.  
 
R2: Conform Secţiunii 134, cererile privind 
răspunderea pentru prejudicii, precum şi orice 
alte cereri privind încălcarea unor drepturi ale 
personalităţii rezultând din săvârşirea unei 
abateri disciplinare sunt soluţionate în cadrul 
procedurii disciplinare. 
Răspunderea judecătorului pentru prejudicii 
sau pentru orice obligaţie de restituire 
(restitutions) rezultată din alte fapte decât 
abaterile disciplinare este stabilită, printr-o 
decizie motivată, de persoana care exercită 
drepturile angajatorului în termen de 60 de zile 
de la momentul luării la cunoştinţă a pagubei. 
Prevederile privind procedura disciplinară se 
aplică şi în cadrul procedurii privind 
răspunderea pentru prejudicii sau pentru 
restituirea plaţii (payment of restitutions). 



Judecătorul poate contesta decizia 
angajatorului prin formularea unui apel în faţa 
instanţei judecătoreşti în termen de 15 zile. 
Normele privind procedura disciplinară se 
regăsesc în cuprinsul Legii nr. CLXII din 2011.  

12. Există reglementări în 
legislaţia naţională privind 
asigurarea de malpraxis 
pentru judecători şi procurori? 

Nu există asigurare de răspundere 
profesională pentru judecători. 

Legea nu cuprinde reglementări privind 
asigurarea de răspundere profesională 
a judecătorilor/procurorilor.  

În privinţa procurorilor, în Ungaria nu există 
reglementări legale privind asigurarea pentru 
răspundere. 

13. În ce moment o persoană 
poate deveni magistrat? (a. 
atunci când promovează 
examenul de admitere; b. 
atunci când promovează 
examenul de absolvire la 
Școala naţională de 
magistratură; c. alt moment) ? 

Procedurile de numire şi 
confirmare şi condiţiile de 
exercitare a funcţiei de judecător. 
Procedura de numire şi 
confirmare a judecătorilor de la 
instanţele districtuale 
(municipale) 
Alineatul 1: Judecătorii unei 
instanţe districtuale (municipale) 
sunt numiţi în funcţie de Saeima 
(Parlament) la propunerea 
ministrului justiţiei, pentru o 
perioadă de trei ani. Pe baza 
deciziei parlamentare de numire, 
Consiliul Judiciar va determina şi 
instanţa districtuală sau tribunalul în 
care judecătorul îşi va exercita 
atribuţiile.  
Alin. 2: După exercitarea funcţiei 
timp de trei ani în cadrul instanţei 
districtuale, Saeima (Parlamentul), 
la propunerea ministrului justiţiei şi 
pe baza avizului Consiliului judiciar 
de calificare cu privire la evaluarea 
activităţii profesionale, judecătorul 
este confirmat în funcţie pentru o 
perioadă nelimitată sau va fi 
reînvestit în funcţie, pentru o 
perioadă de până la doi ani. 
Perioadele de timp cât judecătorul 

Potrivit art. 179 din Constituţia 
Republicii Polone, Preşedintele 
Republicii numeşte judecătorii la 
propunerea Consiliului Judiciar 
Naţional, pentru o perioadă de timp 
nedeterminată.  
Potrivit art. 65 alin. 1 din Legea de 
organizare a instanţelor de drept 
comun, se consideră că un judecător 
este numit în funcţie la momentul 
emiterii actului de numire. 

În sistemul judiciar maghiar, o persoană 
devine judecător după numirea sa de 
Preşedintele Republicii. Din acest moment se 
naşte raportul de serviciu al judecătorului. 
Numirea este precedată de o selecţie publică 
pentru funcţia de judecător. Selecţia se 
realizează de o asemenea manieră încât să 
garanteze că posturile de judecător sunt 
ocupate în urma unei proceduri deschise, care 
să condiţii egale pentru toţi candidaţii care 
îndeplinesc condiţiile incluse în prevederile 
Legii CLXII of 2011. De asemenea, scopul 
selecţiei este alegerea celor mai buni candidaţi 
pentru funcţia de judecător. 



absentează din motive justificate, în 
mod continuu, pentru o perioadă 
mai mare de şase luni, nu sunt 
luate în considerare pentru calculul 
termenelor menţionate. După 
expirarea numirii ulterioare, Saeima 
(Parlamentul), pe baza propunerii 
ministrului justiţiei, va confirma 
numirea judecătorului în funcţie 
pentru o perioadă nelimitată.  
Art. 61 Procedura de confirmare 
a judecătorilor instanţelor 
regionale 
Judecătorii instanţelor regionale vor 
fi confirmaţi în funcţie de Saeima 
(Parlamentul), la propunerea 
ministrului justiţiei, pentru o 
perioadă nelimitată. Pe baza 
deciziei parlamentare privind 
confirmarea unui judecător în 
funcţie în cadrul unei instanţe 
regionale, Consiliul judiciar va 
stabili instanţa regională sau 
tribunalul unde judecătorul îşi va 
desfăşura activitatea.  
Art. 62. Procedura de confirmare 
a judecătorilor Curţii Supreme 
Judecătorii Curţii Supreme vor fi 
confirmaţi în funcţie la propunerea 
Preşedintelui Curţii Supreme de 
către Saeima (Parlament) pentru o 
perioadă nelimitată.  
Art. 68 Jurământul judecătorului 
(promisiunea solemnă) 
Alin.1. La numirea în funcţie, 
judecătorul va depune următorul 
jurământ:  
„Eu,____, luând în considerare 
îndatoririle unui judecător, sunt 



conştient de responsabilitatea care 
mi-a fost încredinţată şi jur (promit 
în mod solemn) să fiu onest şi 
corect, să fiu loial Republicii 
Letone, să depun eforturi pentru a 
afla adevărul, să judec în strictă 
conformitate cu Constituţia şi legile 
din Letonia.”  
Alineatul 2: Jurământul 
judecătorului va fi depus în faţa 
Preşedintelui ţării.  
Alineatul 3: Judecătorul îşi va 
prelua atribuţiile după depunerea 
jurământului.  

14. Perioada studiilor și a 
practicii în cadrul şcolii 
dumneavoastră de 
magistratură este considerată 
experiență în magistratură și 
este luată în considerare în 
calculul vechimii necesare 
pentru promovarea la o 
instanță superioară? 

Nu există un institut/şcoală de 
magistratură în Letonia. 

Legea de organizare a instanţelor de 
drept comun nu prevede condiţii de 
studiu şi practică în cadrul institutului 
de magistratură/şcolii de magistratură 
(în special în cadrul Şcolii Naţionale 
Judiciare şi de Procurori din Polonia) 
ce trebuie întrunite pentru a putea 
promova la o instanţă superioară.  

Nu, în Ungaria perioada de studii în cadrul 
Academiei Judiciare Maghiare (şcoala de 
magistratură) nu este considerată experienţă 
în magistratură. Cu toate acestea, participarea 
la cursurile obligatorii şi facultative este luată 
în considerare la selecţia publică pentru funcţia 
de judecător. Pentru promovarea la o instanţă 
superioară nu este obligatorie participarea la 
cursurile şcolii de magistratură, dar acest fapt 
reprezintă un avantaj. 

15. Există posibilitatea pentru 
magistrați de a promova pe 
loc, prin obținerea gradului 
profesional al instanței 
superioare, în timp ce 
continuă să lucreze în mod 
efectiv la o instanță inferioară? 
În caz afirmativ, există un 
număr limitat de locuri pentru 
acest tip de promovare? 

Legea privind puterea 
judecătorească, Art. 77. 
Înlocuirea judecătorului unei 
instanţe regionale 
Alin. 2: Pe perioada vacanţei 
funcţiei sau în caz de absenţă 
temporară a judecătorului unei 
instanţe regionale, pe baza 
propunerii ministrului justiţiei şi 
după primirea avizului favorabil al 
Consiliului calificării judiciare, 
Consiliul judiciar va desemna un 
judecător districtual care îl va 
înlocui temporar pe judecătorul 
regional, pentru o perioadă de cel 

În prezent, legislaţia poloneză nu 
prevede această modalitate de a 
promova.  
Potrivit art. 77 alin. 1 din Legea de 
organizare a instanţelor de drept 
comun, Ministrul Justiţiei este 
competent să dispună detaşarea unui 
judecător, cu acordul acestuia, pentru 
a exercita atribuţii într-o instanţă 
inferioară iar în cazuri justificate, şi în 
cadrul unei instanţe superioare.  

Legea maghiară permite magistraţilor să 
obţină gradul corespunzător instanţei 
superioare şi să continue munca la instanţa 
inferioară. 
Secţiunea 174 din Legea nr. CLXII din 2011 
prevede că „în cazul în care judecătorul este 
apreciat excepţional, recomandat pentru o 
funcţie superioară sau a dovedit excelenţă 
profesională şi are cel 6 ani de serviciu la o 
instanţă de un anumit grad – inclusiv perioada 
detaşării – OBT (Consiliul Judiciar Naţional) 
poate acorda următoarele titluri: 
a) “Onorabilul judecător al Curţii Generale - 
pentru judecători din instanţe de prim grad, 
instanţe administrative şi de muncă; 



mult doi ani, dacă această 
persoană şi-a dat acordul în scris.  
Legea privind puterea 
judecătorească, art. 86 indice 1. 
Dreptul judecătorului de a 
exercita ale funcţii 
Alin.1: Judecătorul, cu 
consimţământul său şi cu acordul 
preşedintelui Curţii, poate fi detaşat 
la o altă instanţă, (inclusiv la o 
instanţă superioară), Ministerul 
Justiţiei, Administraţia instanţelor, 
ori în cadrul unei organizaţii 
internaţionale (denumită în 
continuare – o altă instituţie) Pentru 
detaşarea unui judecător la o 
instanţă superioară, nu este 
necesar avizul Comitetului de 
calificare judiciară.  
Alin. 3 judecătorul poate fi detaşat 
într-o altă instituţie pentru o 
perioadă de cel puţin trei luni, dar 
nu mai mult de trei ani. În acest 
timp, judecătorul nu poate exercita 
atribuţiile de judecată în instanţa 
din care a fost detaşat într-o altă 
instituţie.  

b) „Onorabilul Judecător al Înaltei Curţi” - 
pentru judecătorii instanţelor generale; 
c) „Onorabilul Judecător al Curiei” - pentru 
judecătorii curţilor de apel; 
d) Consilier al Curiei - pentru judecătorii Curiei. 
De asemenea, în cazul în care judecătorul are 
cel puţin 20 de ani la o instanţă de un anumit 
grad (în care este inclusă perioada detaşării) 
preşedintele OBH poate acorda titlurile 
menţionate mai sus. 
Numărul de posturi pentru acest tip de 
promovare nu este limitat.  

 
 

Întrebare 
 

Croația Estonia Cipru  

1. În statul dumneavoastră, 
există posibilitatea numirii 
temporare (detaşare) a 
magistraţilor în alte instituţii 
(spre ex.: Ministerul 
Justiţiei/Consiliul Superior al 
Magistraturii, dar fără a deveni 

Cu acceptul lor, (n.n. judecătorii şi 
procurorii) pot fi detaşaţi la 
Ministerul de Justiţie, Academia 
Judiciară, Consiliul Judiciar de Stat 
ori Consiliul de Stat al Procurorilor 
pentru o perioadă maximă de 4 ani, 
timp în care funcţia lor este 

Judecătorii pot fi detaşaţi, fără concurs, la 
Curtea Supremă sau la Ministerul Justiţiei, 
la cererea judecătorilor şi cu acordul 
preşedintelui instanţelor la care 
funcţionează. De asemenea, judecătorii pot 
fi numiţi în funcţia de Procuror General, la 
cererea lor. Pe durata serviciului în cadrul 

Nu. Puterea judecătorească este complet 
independentă în raport cu celelalte puteri.  

 
 



membru) cu păstrarea 
drepturilor decurgând din 
statutul de magistrat? 

inactivă/conservată. în cadrul Curţii Supreme, Ministerului 
Justiţiei sau ca Procuror General, 
judecătorii sunt suspendaţi din funcţie. 
Judecătorii detaşaţi în cadrul Curţii 
Supreme şi al Ministerului Justiţiei continuă 
a primi acelaşi salariu şi beneficiază de 
garanţiile funcţiei de judecător. Judecătorul 
numit Procuror General beneficiază de 
salariul aferent acestei funcţii şi beneficiază 
de garanţiile funcţiei de judecător. 
Judecătorii au posibilitatea de a reveni la 
aceeaşi instanţă şi de a ocupa un post 
vacant, cu obligaţia de a anunţa cu cel 
puţin o lună înainte preşedintele instanţei. 
De asemenea, Plenul Curții Supreme poate 
numi un judecător a cărui detașare/numire 
încetează la o altă instanță de același gard 
sau la o instanță de grad inferior, cu 
acordul judecătorilor respectivi. În cazul în 
care salariul judecătorului este mai mic 
decât cel pe care judecătorul l-ar fi obținut 
la revenirea la instanța sa inițială, pe o 
poziție vacantă, judecătorul va primi 
salariul mai mare pe o durată de 6 luni.  
În ceea ce privește procurorii, aceștia pot fi 
detașați, cu acordul lor, fără concurs, în 
cadrul Curții Supreme sau numiți într-o 
funcție din cadrul Ministerului Justiției care 
să privească administrarea parchetelor sau 
cooperarea judiciară internațională. În 
vederea acestor detașări/numiri, este 
obligatorie exprimarea opiniei Procurorului 
General. În cazul detașării în cadrul 
Ministerului Justiției/Curții 
Supreme/Parchetului General, procurorii își 
mențin salariile. De asemenea, procurorii 
pot reveni în parchetul pe postul ocupat 
anterior numirii/detașării, cu obligația de a 
anunța acest fapt cu o lună înainte. 



Perioada în care procurorul este 
detașat/numit este considerată vechime în 
funcția de procuror.  

2. Este reglementată 
exercitarea unor funcţii de 
magistraţi în afara activităţii de 
judecată/urmărire propriu-zise 
ca urmare a statutului de 
putere caracterizată prin 
independenţă si imparţialitate 
(spre ex.: preşedinţi ai 
comisiilor electorale însărcinaţi 
inclusiv cu soluţionarea 
contestaţiilor şi sesizărilor 
formulate de către partide şi 
candidaţi)? 

Potrivit Legii Comitetului Statal 
Electoral, preşedintele comitetului 
este preşedintele Curţii Supreme, 
iar doi dintre cei patru 
vicepreşedinţi ai acestuia sunt 
judecători ai Curţii Supreme. 
În conformitate cu legea privind 
alegerea deputaţilor în Parlamentul 
Croaţiei, preşedinţii, membrii şi 
membrii delegaţi ai comitetelor 
electorale din circumscripţiile 
electorale sunt judecători sau iluştri 
avocaţi. 

Conform Legii instanţelor judecătoreşti, 
judecătorii nu pot ocupa o altă funcţie sau 
exercita o altă activitate, exceptând 
activităţile de predare sau cercetare. De 
asemenea, judecătorii au obligaţia de a 
notifica preşedintele curţii cu privire la 
exercitarea acestor ultime activităţi. 
Exercitarea altor funcţii decât cea de 
judecător nu poate afecta îndeplinirea 
sarcinilor aferente funcţiei de judecător sau 
independenţa sa.  
Judecătorii nu pot fi: 
1) membri ai Parlamentului sau ai consiliilor 
locale; 
2) membri ai unui partid politic; 
3) fondatori, parteneri/manageri, membri ai 
consiliului de administraţie sau ai consiliului 
de supraveghere din cadrul unei companii, 
sau directori ai unei filiale a unui companii 
străine; 
4) administratori judiciar în cadrul 
procedurii insolvenţei, membri ai 
comitetului de insolvenţă sau administratori 
de imobile; 
5) arbitri aleși de părţi pentru soluţionarea 
unui litigiu. 
Conform Legii privind parchetele, procurorii 
nu pot fi membri al partidelor politice. 
Procurorul General nu poate fi ales sau 
numit în alte funcţii. 

Curtea supremă funcţionează ca instanţă 
electorală privind cereri referitoare la 
interpretarea şi aplicarea legilor electorale. 

3. Remunerarea magistraţilor 
este stabilită prin lege specială 
ori este împreună cu celelalte 
categorii de bugetari? Salariile 
funcționarilor publici sunt în 
vreun fel "legate" de cele ale 

Salarizarea şi celelalte drepturi 
materiale ale judecătorilor sunt 
stabilite prin Legea salarizării 
judecătorilor şi procurorilor. Salariile 
personalului civil sunt prevăzute 
separat, în Decretul privind 

Legea privind instanţele judecătoreşti 
conţine reguli referitoare la remunerarea 
judecătorilor. Art. 75 din lege prevede că 
salariul judecătorilor este cel prevăzut de 
Legea privind înalţii funcţionari publici. Cel 
mai mare salariu al unui înalt funcţionar 

Salariile judecătorilor sunt prevăzute de 
Legea privind instanţele judecătoreşti (Law 
14/60) şi în cadrul Bugetului statal anual. 
Salariile judecătorilor nu sunt stabilite prin 
raportare la salariile funcţionarilor publici. 
Nu există nicio conexiune între cele două 



judecătorilor? Spre exemplu, 
indemnizaţia judecătorului 
este luată ca punct de 
referință pentru salariile 
anumitor categorii de 
funcționari publici? Sau 
salariile funcționarilor publici 
urmează o lege separată 
complet de aceea referitoare 
la remunerarea judecătorilor? 

nomenclatorul meseriilor şi 
complexitatea coeficienţilor în 
serviciul civil, iar cele două acte de 
reglementare nu sunt în legătură 
reciprocă. 

public este de 5.200 euro. Coeficientul 
pentru salariul Preşedintele Curţii Supreme 
este de 1.0, coeficientul pentru salariul un 
judecător din cadrul Curţii Supreme este de 
0.85, coeficientul pentru salariul uni 
judecător din cadrul curţilor de apel este 
0.75 iar coeficientul pentru un salariul al 
unui judecător din cadrul judecătoriilor este 
de 0.65. Remunerarea judecătorilor nu 
depinde de performanţa acestora.  
Art.76 din legea menţionată prevede toate 
celelalte sporuri (spre exemplu, sporul 
pentru preşedinţii instanţelor şi pentru 
managerii acestora). Conform unui proiect 
de lege, se urmăreşte reducerea volumului 
de muncă şi a salariului judecătorilor numiţi 
în cadrul primelor instanţe – astfel: pe 
durata primelor 6 luni după numire în 
cadrul judecătoriilor, volumul de muncă va 
fi 90% din cel al colegilor cu vechime mai 
mare (pentru a le permite să participe la 
programul obligatoriu de formare). În 
această perioadă, salariului judecătorilor 
menţionaţi va fi redus cu 10%. 

tipuri de salarii.  

4. Există personal angajat al 
instituţiilor statului care 
beneficiază de aceleaşi 
drepturi ca ale magistraţilor, 
fiind asimilat în ceea ce 
priveşte statutul cu aceştia? În 
sistemul dumneavoastră 
intern, există asimilaţi ai 
magistraţilor, respectiv 
funcționari publici care sunt 
plătiţi cu același salariu ca un 
judecător/procuror, fără a fi 
unul dintre aceştia, spre 
exemplu, fără a fi nevoit să 
promoveze toate examenele 

În Croaţia nu există funcţionari 
publici asimilaţi judecătorilor şi 
procurorilor. 

Nu există. Nu. Nu există asimilaţi. Judecătorii sunt 
numiţi pe perioadă nedeterminată.  
 



pentru a deveni un 
judecător/procuror? 
5. Este reglementat un cod 
deontologic al magistraţilor 
cuprinzând reguli de 
deontologie profesională? 

Da, există Codul de etică judiciară 
şi Codul de etică al procurorilor. 

Judecătorii estonieni au adoptat propriul 
Cod deontologic (versiunea în limba 
engleză este disponibilă online Code of 
ethics http://www.nc.ee/?id=842). De 
asemenea, procurorii estonieni au adoptat 
un Cod deontologic (din păcate nu este 
disponibilă versiunea în limba engleză). 

 

Nu există un cod deontologic. Cu toate 
acestea, pentru numirea în funcţia de 
judecător, candidatul trebuie să aibă o 
înaltă ţinută morală, aceasta rezultând 
dintr-un comportament ireproşabil.  
 
Constituţia prevede că judecătorii din cadrul 
Curţii Supreme pot fi excluşi din profesie în 
cazul săvârşirii abaterilor disciplinare. 
Instrucţiunile de practică ale Curţii Supreme 
din 2000 (The Practice Direction of the 
Supreme Court of 2000) prevăd că poate fi 
pornită procedura disciplinară împotriva 
unui judecător pentru comportament 
inadecvat sau pentru comiterea unei abateri 
disciplinare. 

6. Dacă acest cod deontologic 
există, care este autoritatea 
împuternicită a constata 
încălcări ale regulilor stabilite? 

- Încălcarea regulilor deontologice poate 
reprezenta abatere disciplinară atât în 
cazul judecătorilor, cât și al procurorilor. 
 

După cum s-a arătat mai sus, nu există un 
cod deontologic. Totuşi, Curtea Supremă 
este competentă să soluţioneze plângeri 
îndreptate împotriva unui judecător, iar 
Consiliul Judiciar Suprem are competenţa 
de a iniţia cercetarea disciplinară împotriva 
judecătorului. 

7. Aceste încălcări sunt 
înregistrate şi păstrate în 
dosarele profesionale ale 
magistraţilor? 

-  Abaterile disciplinare sunt înregistrate și 
păstrate în dosarele profesionale ale 
magistraților. 

Da.  

8. Care sunt consecinţele 
constatării unor astfel de 
încălcări? 

Conform Codului de etică judiciară, 
respectarea acestuia constituie o 
obligaţie a judecătorului. Oricine 
are dreptul de a semnala conduita 
unui judecător contrară codului, iar 
preşedintele Consiliului 
Judecătorilor unde este primită 
plângerea o va prezenta consiliului. 
Consiliul Judecătorilor permite 
judecătorului vizat să răspundă 

 Sancţiunile disciplinare pentru judecători 
sunt următoarele: 

1. mustrarea/avertismentul; 
2. amendă în cuantum de până la un 

salariu lunar; 
3. reducerea salariului; 
4. excluderea din funcţie. 

Cea mai comună sancţiune este cea a 
mustrării. Doar un judecător a fost exclus 
din funcţie până acum. Conform art. 93(1) 

Dacă se constată că judecătorul a avut un 
comportament inadecvat, acesta va fi 
exclus din profesie.  
 
Dacă se constată că judecătorul a săvârşit 
o abatere disciplinară, acestuia îi poate fi 
aplicată sancţiunea mustrării, această 
sancţiune putând fi publicată în Jurnalul 
oficial. 

http://www.nc.ee/?id=842


acuzaţiilor. Dacă Consiliul 
Judecătorilor stabileşte că 
plângerea este fondată, va emite o 
decizie, prin care constată 
încălcarea codului. Judecătorul are 
dreptul să obiecteze faţă de o 
asemenea decizie, în 8 zile de la 
comunicare. Consiliul special, 
compus din toţi preşedinţii 
consiliilor judecătorilor, va decide 
cu privire la obiecţiuni prin vot 
majoritar. Decizia executorie va fi 
transmisă preşedintelui instanţei 
unde îşi desfăşoară activitatea 
judecătorul în cauză. 
Potrivit Codului de etică al 
procurorilor, pentru supravegherea 
respectării acestuia şi pentru 
corecta sa interpretare, este 
constituit Comitetul de Etică, 
alcătuit dintr-un preşedinte şi doi 
membri. Membrii Comitetului de 
Etică sunt numiţi şi revocaţi de 
Corpul Colegial Extins al Biroului 
Procurorului General al Republicii, 
cu majoritatea voturilor membrilor 
prezenţi, pentru o perioadă de 4 
ani. 
Comitetul de Etică poate să îşi 
prezinte punctul de vedere cu 
privire la conformitatea unor 
anumite comportamente cu Codul 
de etică, la cererea oficială a unui 
procuror. 
Comitetul de Etică emite opinii şi 
recomandări drept răspuns la 
plângeri privind comportamentul 
considerat de reclamanţi a fi contrar 
codului sau din oficiu. 

din Legea privind instanţele judecătoreşti, 
Curtea Supremă include şi o Cameră 
Disciplinară, având drept competenţă 
soluţionarea cauzelor disciplinare privind 
judecătorii. Această Cameră este formată 
din 5 judecători ai Curţii Supreme, 5 
judecători ai curţilor de apel şi 5 judecători 
ai instanţelor de prim grad. Camera 
disciplinară asigură respectarea dreptului la 
un proces echitabil, iar împotriva deciziilor 
sale poate fi formulat apel la Plenul Curţii 
Supreme. 
 
Sancţiunile disciplinare pentru procurori 
sunt următoarele: 

1. mustrarea 
2. reducerea salariului cu până la 

30% pe o perioadă de până la un 
an; 

3. excluderea din funcţie. 
 
Procedura disciplinară este demarată dacă 
există indicii privind săvârşirea unei abateri 
disciplinare. Comitetul disciplinar al 
procurorilor sau, în unele cazuri, ministrul 
responsabil în domeniu, au competenţa de 
a constata şi sancţiona abateri disciplinare. 
Comitetul disciplinar este format din 2 
procurori din cadrul Parchetului General, 2 
procurori din parchetele regionale (n.n. 
parchete de pe lângă curţi de apel), 2 
procurori din parchetele municipale (n.n. 
parchetele de pe lângă judecătorii) şi un 
judecător ales de plenul Curţii.  
 



Procurorul reclamat poate 
răspunde la plângere în termen de 
8 zile. 
Comitetul de Etică va informa 
procuratura unde procurorul 
respectiv este angajat ori 
procuratura superioară, cu privire la 
aspectele reclamate şi care au fost 
găsite întemeiate. Totodată, va fi 
informat şi Biroul Procurorului 
General al Republicii.  

9. Judecătorii şi procurorii au 
acces la propriile dosare 
profesionale? 
 

Ministerul de Justiţie şi Consiliul 
Judiciar de Stat păstrează dosarele 
personale ale judecătorilor, iar 
aceştia au dreptul de a-şi accesa 
dosarele. 
Ministerul Justiţiei şi Consiliul 
Procurorilor păstrează dosarele 
personale ale procurorilor, iar 
aceştia au dreptul de a-şi accesa 
dosarele. 

Da.  Da. 

10. Există reglementări legale 
privind răspunderea civilă a 
judecătorilor şi a procurorilor? 

- Principiile generale se regăsesc în Legea 
privind răspunderea statului și în Legea 
privind despăgubirile pentru prejudiciile 
cauzate în cadrul procedurii penale și 
contravenționale (State Liability Act 
https://www.riigiteataja.ee/en/eli/51511201
3007/consolide, Compensation for Damage 
Caused in Offence Proceedings Act 
https://www.riigiteataja.ee/en/eli/52212201
4001/consolide).  

Nu.  

11. Dacă da, care este 
procedura de angajare a 
acestei răspunderi? 

- Conform art.15 (1) din Legea privind 
răspunderea statului, o persoană poate 
solicita despăgubire pentru prejudiciul 
suferit în cursul unui proces, inclusiv 
prejudiciul cauzat prin hotărârea instanţei, 
doar dacă un judecător a comis o 
infracţiune în cursul respectivului proces. 
Cererea trebuie introdusă împotriva 

- 



Republicii Estonia, reprezentată de 
Ministerul Justiţiei. Dacă statul este obligat 
la plata despăgubirilor, teoretic este posibil 
ca statul să se îndrepte împotriva 
judecătorului condamnat pentru infracţiune. 
Cu toate acestea, în practică, nu au existat 
astfel de incidente.  
 
Art.311 din Codul penal prevede că 
pronunţarea unei hotărâri nelegale, cu 
intenţie, de un judecător se pedepseşte cu 
închisoare de la 5 la 10 ani. Pentru 
reţinerea infracţiunii, este necesară 
probarea intenţiei directe a judecătorului de 
a pronunţa o hotărâre nelegală. Este 
imposibilă condamnarea judecătorului 
pentru interpretarea eronată a legii sau 
pentru evaluarea eronată a probelor, chiar 
în caz de neglijenţă gravă.  
  
Judecătorii nu răspund în cazul în care 
hotărârile lor sunt modificate/casate.  
 
Art.7 (1) din Legea privind despăgubirile 
pentru prejudiciile cauzate în cadrul 
procedurii penale și contravenționale 
prevede că, în cazul în care o autoritate 
judiciară (inclusiv procurorul) a încălcat 
normele procedurale şi, astfel, a cauzat un 
prejudiciu unei persoane, acesta din urmă 
are dreptul solicite despăgubirea pentru 
prejudiciul suferit, indiferent de soluţia 
definitivă a cauzei. Autoritatea judiciară nu 
răspunde dacă probează că nu a existat 
nicio culpă a sa în producerea prejudiciului. 
În cazul în care se acordă despăgubiri, 
Ministerul Justiţiei are posibilitatea de a 
introduce o acţiune împotriva procurorului 
care a încălcat normele procedurale şi, 



astfel, a cauzat un prejudiciu.  

12. Există reglementări în 
legislaţia naţională privind 
asigurarea de malpraxis 
pentru judecători şi procurori? 

Republica Croaţia este 
răspunzătoare în privinţa 
prejudiciilor provocate persoanelor 
fizice sau juridice, dacă acestea 
sunt cauzate de erori judiciare. 
Statul poate recupera de la 
judecător sumele plătite pentru 
acoperirea prejudiciilor, numai dacă 
acestea au fost provocate cu 
intenţie sau din gravă neglijenţă. 

Nu.  Nu.  

13. În ce moment o persoană 
poate deveni magistrat? (a. 
atunci când promovează 
examenul de admitere; b. 
atunci când promovează 
examenul de absolvire la 
Școala naţională de 
magistratură; c. alt moment) ? 

Personalul judiciar de la primele 
instanţe este numit de Consiliul 
Judiciar de Stat (judecătorii) sau de 
Consiliul de Stat al Procurorilor 
(procurorii) după promovarea 
examenului final din cadrul Şcolii de 
Stat pentru Personalul Judiciar, 
susţinând un interviu în faţa 
Consiliului, trecând printr-o 
verificare a integrităţii şi un test 
psihologic. 

În Estonia nu există un institut al 
magistraţilor (n.n. nu există o şcoală de 
magistratură). În această ţară, modalitatea 
de a deveni judecător este promovarea 
examenului de admitere în profesia de 
judecător. Judecătorii din cadrul instanţelor 
de prim grad şi din cadrul curţilor de apel 
sunt numiţi de Preşedintele Republicii, la 
propunerea plenului Curţii Supreme. Plenul 
va avea în vedere avizul plenului instanţei 
pentru care persoana candidează.  
 
Acelaşi sistem se aplică şi în cazul 
procurorilor. O persoană devine procuror 
după promovarea examenului de admitere 
în profesia de procuror care este organizat 
de comitetul pentru examene al 
procurorilor. Membrii comitetului sunt 
Procurorul General, doi procurori din cadrul 
parchetelor de prim grad, un judecător ales 
de plenul Curţii, un jurist numit de Decanul 
Facultăţii de Drept din Tartu şi un 
funcţionar din cadrul Ministerului Justiţiei, 
desemnat de ministru. Acest comitet 
evaluează persoanele care candidează 
pentru funcţia de procuror în cazul în care 
ocuparea poziţiilor se realizează prin 
concurs public. La propunerea comitetului, 

Potrivit Constituţiei, Preşedintele şi 
judecătorii Curţii Supreme sunt numiţi de 
Preşedintele Republicii. De regulă, 
Preşedintele a ţinut cont de avizul Curţii 
Supreme. Pot fi numite în funcţia de 
judecător, în cadrul Curţii Supreme, 
persoanele care au cel puţin 12 ani 
experienţă ca membri ai baroului şi/sau ai 
puterii judecătoreşti şi care au o înaltă 
ţinută morală. [secţiunea 5 din Legea 
privind administrarea justiţiei - the 
Administration of Justice Law of 1964 
(L.33/1964)].  
Mai mult, potrivit art. 133.5 şi 153.5 din 
Constituţie, “Preşedintele şi ceilalţi 
judecători ai Curţii Supreme Constituţionale 
sunt numiţi dintre persoanele cu înaltă 
competenţă profesională şi înaltă ţinută 
morală”. 
 
Ceilalţi judecători sunt numiţi de Consilul 
Judiciar Suprem (Supreme Council of 
Judicature), care, conform Constituţiei, este 
compus din judecătorii Curţii Supreme. 
 
Pentru numirea în funcţia de judecător la 
instanţa de prim grad (district judge), 
instanţa de la baza ierarhiei, este necesară 



Procurorul General numeşte procurorii 
specializaţi, procurorii în parchetele de prim 
grad şi procurorii asistenţi. De asemenea, 
Procurorul General numeşte procurorii cu 
experienţă, la propunerea procurorilor şefi. 
Procurorul şef al statului, procurorii de stat 
sau procurorii şefi sunt numiţi de Ministerul 
Justiţiei la propunerea Procurorului 
General. Procurorul general este numit de 
Guvernul Republicii la propunerea 
ministerului responsabil, după solicitarea 
avizului Comitetului Juridic al Parlamentului 
(Riigikogu). 

îndeplinirea următoarele condiţii: experienţa 
anterioară ca avocat timp de 6 ani şi înaltă 
ţinută morală. Pentru numirea în funcţia de 
preşedinte al acestor instanţe, condiţiile 
care trebuie îndeplinite: experienţa de 10 
ani ca avocat şi înalta ţinută morală. De 
asemenea, experienţa anterioară în cadrul 
puterii judecătoreşti reprezintă experienţă în 
domeniul juridic.  
 
Judecătorii din cadrul instanţelor ordinare 
sunt selectaţi pe baza unui interviu.  

 

14. Perioada studiilor și a 
practicii în cadrul şcolii 
dumneavoastră de 
magistratură este considerată 
experiență în magistratură și 
este luată în considerare în 
calculul vechimii necesare 
pentru promovarea la o 
instanță superioară? 

Candidaţii admişi la Şcoala de Stat 
pentru Personalul Judiciar au 
statutul de consilieri în cadrul 
instanţelor şi birourilor procurorilor, 
nefiind încă personal judiciar. 
Statutul candidatului la Şcoala de 
Stat pentru Personalul Judiciar este 
irelevant pentru experienţa în 
activitatea judiciară, dar 
promovarea examenului final este o 
cerinţă obligatorie pentru numire. 
Este, de asemenea, de menţionat 
că numai statutul personalului 
judiciar prezintă importanţă pentru 
numire/promovare la instanţele 
superioare, în vreme ce candidaţii 
care nu au un asemenea statut pot 
fi numiţi în funcţia de judecător la 
Curtea Supremă sau la Procuratura 
Generală doar dacă sunt profesori 
universitari în drept sau distinşi 
avocaţi cu experienţă în activitate 
de 15-20 de ani, perioadă în care 
este recunoscută şi experienţa de 
consilier în cadrul instanţelor şi 
birourilor procurorilor. 

Nu e aplicabil. Nu există un institut de pregătire 
profesională. 



15. Există posibilitatea pentru 
magistrați de a promova pe 
loc, prin obținerea gradului 
profesional al instanței 
superioare, în timp ce 
continuă să lucreze în mod 
efectiv la o instanță inferioară? 
În caz afirmativ, există un 
număr limitat de locuri pentru 
acest tip de promovare? 

Judecătorii care îşi dau acordul pot 
fi desemnaţi, temporar, să îşi 
desfăşoare activitatea în cadrul 
unei alte instanţe superioară în 
grad de către Consiliul Judiciar de 
Stat, dobândind statutul de 
consilieri la instanţa superioară. 

Nu e aplicabil. Nu există astfel de magistraţi. 

 
 

Întrebare 
 

Portugalia Marea Britanie 

  Anglia Scoţia 
1. În statul dumneavoastră, 
există posibilitatea numirii 
temporare (detaşare) a 
magistraţilor în alte instituţii 
(spre ex.: Ministerul 
Justiţiei/Consiliul Superior al 
Magistraturii, dar fără a 
deveni membru) cu 
păstrarea drepturilor 
decurgând din statutul de 
magistrat? 

R1: Da, este posibil ca judecătorii să 
fie membri al Cabinetului Înaltului 
Consiliu Judiciar, cu menţinerea 
drepturilor lor. Este posibil, de 
asemenea, să fie detaşaţi la Ministerul 
Justiţiei, în cadrul unor domenii de 
cooperare internaţională sau de sprijin 
pentru legalitate cu privire la reforma 
judiciară, cu menţinerea drepturilor lor. 
Toate aceste posibilităţi de delegare 
judiciară sunt stipulate în art. 56 din 
statutul judecătorilor din Portugalia.  
 
R2: Atât Statutul Profesional al 
Judecătorilor (art. 56), cât şi Statutul 
Profesional al Procurorilor (art. 81 şi 
art. 139), prevăd expres posibilitatea 
ca judecătorii şi procurorii să fie 
detaşaţi în cadrul unor instituţii. De 
asemenea, unele legi care 
reglementează funcţionarea unor 
instituţii (ex. privind drepturile omului) 
permit ca acestea să fie conduse de 

Aceasta nu este o practică obişnuită. 
Totuşi, de curând a fost detaşat un 
judecător la Autoritatea Independentă de 
Investigare a Abuzurilor Sexuale 
împotriva Copiilor. 

Este posibilă detaşarea judecătorilor în 
cadrul altor instituţii, precum Comisia 
Legislativă a Scoţiei, responsabilă pentru 
formularea propunerilor privind reforma 
legislativă, perioadă în care sunt păstrate 
toate drepturile specifice judecătorilor. 



judecători sau de procurori. În toate 
cazurile, detaşarea se dispune de 
Înaltul Consiliu corespunzător 
profesiei. 

2. Este reglementată 
exercitarea unor funcţii de 
magistraţi în afara activităţii 
de judecată/urmărire propriu-
zise ca urmare a statutului 
de putere caracterizată prin 
independenţă si 
imparţialitate (spre ex.: 
preşedinţi ai comisiilor 
electorale însărcinaţi inclusiv 
cu soluţionarea contestaţiilor 
şi sesizărilor formulate de 
către partide şi candidaţi)? 

R1: Da, art. 113 alin. 7 din Constituţia 
portugheză stabileşte: „Competenţa de 
a judeca corectitudinea şi validitatea 
actelor procedurale electorale aparţine 
instanţelor judecătoreşti.” 
Intervenţia instanţelor judecătoreşti în 
procedura electorală este diferită 
pentru fiecare tip de alegeri. 
Judecătorii instanţelor judecătoreşti 
prezidează comitetul electoral pentru 
alegerile autorităţilor locale, pentru 
Adunarea Republicii şi pentru 
Adunările Legislative ale regiunilor 
autonome, dar şi alegerile pentru 
Parlamentul European, fiind 
responsabili de verificarea îndeplinirii 
condiţiilor de candidaţi, precum şi de 
soluţionarea plângerilor referitoare la 
validarea alegerilor. 
În aceste alegeri, Curtea 
Constituţională este ultima instanţă în 
cazurile unde se urmăreşte a se stabili 
dacă procedurile elective s-au 
desfăşurat corect şi sunt valide, potrivit 
legii; apelurile privind alegerile pentru 
Adunarea Republicii şi pentru 
Adunările Legislative ale regiunilor 
autonome; cererile care implică 
contestarea alegerilor ce pot fi apelate, 
potrivit legii. 
Procedura privind alegerile 
prezidenţiale este legată de Curtea 
Constituţională. Aceasta este 
responsabilă pentru: primirea şi 
admiterea nominalizărilor, precum şi 

Da, o listă cuprinzând doi judecători ai 
Curţii Supreme este disponibilă în fiecare 
an pentru soluţionarea petiţiilor electorale 
întemeiate pe Legea Reprezentării 
Populaţiei din 1983. 

Judecătorii sunt responsabili în stabilirea 
corectitudinii sau incorectitudinii alegerilor 
locale şi naţionale, în limitele stabilite de 
Legea Reprezentării Populaţiei din 1983 
(Representation of the People Act 1983), în 
cazul în care o reclamaţie de ilegalitate este 
formulată. 
Posibilele motive ale plângerii pot fi: 
• persoana a cărei alegere este discutată nu 
putea fi aleasă la momentul alegerii sau nu 
a fost aleasă în mod corect; 
• alegerile au fost invalide pentru practici 
corupte sau ilegale; 
• motive de corupţie generalizată sau de 
angajare a unui agent corupt. 
În asemenea cazuri, se reuneşte o instanţă 
alcătuiră din doi judecători şi, dacă aceasta 
admite plângerea, poate anula alegerile, 
îndepărta anumite voturi sau poate lua în 
considerare alte voturi. 



rezolvarea oricărei dispute legate de 
acestea; soluţionarea cauzelor privind 
retragerile candidaturilor (la iniţiativa 
candidatului însuşi) sau în caz de 
deces ori incapacitate a oricărui 
candidat (la iniţiativa Procurorului 
General); hotărârea (în plen) cu privire 
la apelurile îndreptate împotriva 
neregulilor invocate a se fi întâmplat în 
timpul votului sau în timpul deliberărilor 
adunării care a stabilit rezultatul final al 
alegerilor (compusă din preşedintele 
curţii şi una dintre secţiile acesteia) 
(source: 
http://www.tribunalconstitucional.pt/tc/c
ompetencia002.html) 
 
R2: Da. Ambele Statute profesionale 
prevăd un regim complex de obligaţii 
pe care judecătorii şi procurorii trebuie 
să le îndeplinească, inclusiv în situaţia 
detaşării. Regimul îndatoririlor 
funcţionarilor publici se aplică şi 
judecătorilor şi procurorilor. 

3. Remunerarea 
magistraţilor este stabilită 
prin lege specială ori este 
împreună cu celelalte 
categorii de bugetari? 
Salariile funcționarilor publici 
sunt în vreun fel "legate" de 
cele ale judecătorilor? Spre 
exemplu, indemnizaţia 
judecătorului este luată ca 
punct de referință pentru 
salariile anumitor categorii 
de funcționari publici? Sau 
salariile funcționarilor publici 
urmează o lege separată 

R1: Plata salariilor judecătorilor este 
prevăzută într-o lege specială – 
Statutul Judecătorilor din Portugalia. 
Salariile funcţionarilor civili sunt 
stabilite printr-o lege complet distinctă. 
 
R2: Remunerarea magistraţilor şi ale 
beneficii sunt prevăzute de Statutul 
Profesional, distinct de regulile privind 
salarizarea funcţionarilor publici. 
În trecut, remunerarea magistraţilor era 
avută în vedere la calcularea salariilor 
diplomaţiilor şi ale profesorilor 
universitari. 

Salariile judecătorilor sunt stabilite de 
Lord Chancellor (cel mai înalt funcţionar 
al Coroanei, conducătorul sistemului 
judiciar şi preşedintele Camerei Lorzilor), 
luând în considerare recomandările 
independente ale Corpului Superior de 
Examinare a Salariilor - Senior Salaries 
Review Body (SSRB). Salariile 
judecătorilor reprezintă o chestiune de 
interes public, iar informaţiile detaliate 
sunt disponibile aici: 
https://www.gov.uk/government/publicati
ons/judicial-salaries-and-fees-2016-to-
2017. În timp ce SSRB prezintă şi 
guvernului punctul de vedere cu privire la 

Remunerarea judecătorilor este stabilită 
prin acte speciale în legătură cu sistemul 
judiciar, şi anume Legea Reformei în 
Justiţie din 2014 (the Courts – Reform - 
Scotland Act 2014) şi Legea Administrării 
Justiţiei din 1973 (the Administration of 
Justice Act 1973). Aceste două legi nu 
stabilesc însă cuantumul remuneraţiei 
pentru judecători, dar statuează ca aceasta 
să fie reglementată de Secretariatul de Stat 
şi Trezorerie. Salariile funcţionarilor civili 
sunt total separate de cele ale judecătorilor. 

http://www.tribunalconstitucional.pt/tc/competencia002.html
http://www.tribunalconstitucional.pt/tc/competencia002.html
https://www.gov.uk/government/publications/judicial-salaries-and-fees-2016-to-2017
https://www.gov.uk/government/publications/judicial-salaries-and-fees-2016-to-2017
https://www.gov.uk/government/publications/judicial-salaries-and-fees-2016-to-2017


complet de aceea referitoare 
la remunerarea 
judecătorilor? 

plata funcţionarilor superiori civili, totuşi, 
aceste două grupuri nu sunt în legătură 
unul cu celălalt. 

4. Există personal angajat al 
instituţiilor statului care 
beneficiază de aceleaşi 
drepturi ca ale magistraţilor, 
fiind asimilat în ceea ce 
priveşte statutul cu aceştia? 
În sistemul dumneavoastră 
intern, există asimilaţi ai 
magistraţilor, respectiv 
funcționari publici care sunt 
plătiţi cu același salariu ca 
un judecător/procuror, fără a 
fi unul dintre aceştia, spre 
exemplu, fără a fi nevoit să 
promoveze toate examenele 
pentru a deveni un 
judecător/procuror? 

În sistemul judiciar portughez, nu 
există personal asimilat judecătorilor. 
Nicio dispoziţie legală nu prevede o 
asemenea posibilitate. Totuşi, 
procuratura are posibilitatea de a numi 
un asimilat magistraţilor orice 
persoană cu studii juridice, care este 
plătită precum un procuror, fără a fi 
nevoie să treacă examenele specifice, 
art. 65 alin. 3 din Statutul Procurorilor 
din Portugalia. 

Nu. Numirile în cadrul sistemului judiciar 
sunt separate de cele privind funcţionarii 
civili. 

Nu. 

5. Este reglementat un cod 
deontologic al magistraţilor 
cuprinzând reguli de 
deontologie profesională? 

R1: Sunt câteva reguli de deontologie 
profesională în Statutul Procurorilor din 
Portugalia, însă nu există un cod 
deontologic, în sine. Asociaţia 
Portugheză a Judecătorilor a aprobat 
un „Angajament Etic” drept cod etic al 
propriilor membri asociaţi. 
 
R2: Nu. Cu toate acestea, Asociaţia 
Profesională a Judecătorilor şi cea a 
Procurorilor au adoptat Coduri 
deontologice ale căror prevederi nu 
sunt însă obligatorii, după cum se 
menţionează în cuprinsul codurilor. 

Acestea sunt scrise în termeni juridici 
referitori la numire şi condiţiile de 
exercitare a serviciului. Informaţii 
suplimentare sunt cuprinse în ghidul de 
conduită judiciară - 
https://www.judiciary.gov.uk/publications/
guide-to-judicial-conduct/  

 

Există un cod etic profesional pentru 
judecători. Judecătorii reprezintă tema 
Declaraţiei privind Principiile de Etică 
Judiciară pentru Sistemul Judiciar al Scoţiei 
(“Statement of Principles of Judicial Ethics 
for the Scottish Judiciary”), care a fost 
emisă de Lord President (conducătorul 
sistemului judiciar din Scoţia). 

6. Dacă acest cod 
deontologic există, care este 
autoritatea împuternicită a 
constata încălcări ale 
regulilor stabilite? 

R1: Orice exces cu privire la 
deontologie sau etică profesională 
evaluat de Serviciul de Inspecţie din 
cadrul Înaltului Consiliu Judiciar. 
 

Biroul de Investigaţii privind Conduita 
Judiciară - The Judicial Conduct 
Investigations Office (JCIO) – îl sprijină 
le Lord Chancellor şi pe Lord Chief 
Justice (cel mai înalt funcţionar al 

Lord President este responsabil de 
investigarea oricărei încălcări a principiilor 
de etică, din oficiu sau după primirea unei 
plângeri întemeiate pe Regulile privind 
Plângerile la Sistemul Judiciar din 2016 

https://www.judiciary.gov.uk/publications/guide-to-judicial-conduct/
https://www.judiciary.gov.uk/publications/guide-to-judicial-conduct/


R2: Nu e aplicabil. sistemului judiciar în Anglia şi Ţara 
Galilor) în activitatea lor comună pe linia 
disciplinei judiciare - 
http://judicialconduct.judiciary.gov.uk/ 

(Complaints about the Judiciary (Scotland) 
Rules 2016). Potrivit acestor reguli, Biroul 
Judiciar va efectua o verificare preliminară a 
oricărei plângeri primite şi, dacă sunt 
îndeplinite cerinţele impuse de lege, va fi 
înaintată judecătorului disciplinar, care va 
examina din nou acea plângere. Dacă 
judecătorul disciplinar consideră că 
sesizarea necesită o cercetare mai atentă, 
Biroul Judiciar o va transmite unui judecător 
desemnat care va investiga plângerea. 
Totuşi, dacă reclamantul ridică probleme 
referitoare la nepotrivirea judecătorilor cu 
funcţia, lucrarea va fi înaintată către Lord 
President, care va stabili dacă se convoacă 
un tribunal care să se pronunţe asupra 
acestei chestiuni. 
Judecătorul investigator va cerceta 
amănunţit problema şi va înainta un raport 
judecătorului disciplinar. Acesta poate cere 
judecătorului investigator să îşi reconsidere 
oricare dintre concluzii, însă dacă nu o face, 
va solicita Biroului Judiciar să înainteze 
raportul către Lord President.  

7. Aceste încălcări sunt 
înregistrate şi păstrate în 
dosarele profesionale ale 
magistraţilor? 

R1: Da, există dosare profesionale 
individuale unde se înregistrează toate 
încălcările disciplinare. 
 
R2: Nu e aplicabil. 

Da. Da. 

8. Judecătorii şi procurorii au 
acces la propriile dosare 
profesionale? 

R1: Există câteva sancţiuni disciplinare 
proporţionale cu gradul încălcării: i) 
chemarea la ordine; ii) amenda; iii) 
transferul; iv) suspendarea; v) 
inactivitatea; vi) pensionarea forţată; 
vii) destituirea. 
 
R2: Nu e aplicabil. 

Acţiunile disciplinare se pot finaliza cu o 
îndrumare oficială, o avertizare oficială 
sau o mustrare. Cazurile cele mai grave 
pot avea drept rezultat suspendarea sau 
îndepărtarea din activitate. 

Lord President poate hotărî ca deţinătorul 
funcţiei judiciare să primească o îndrumare 
oficială, o avertizare oficială, sau o 
mustrare. 
Dacă Lord President decide să se constituie 
un tribunal care să hotărască asupra 
nepotrivirii judecătorilor pentru funcţie, va 
cere Preşedintelui Parlamentului Scoţian să 
constituie acel tribunal, care va investiga 
problema şi apoi va emite un raport. Acest 

http://judicialconduct.judiciary.gov.uk/


raport va fi prezentat Parlamentului Scoţian, 
care va vota asupra chestiunii şi, dacă se 
votează îndepărtarea judecătorului din 
funcţie, Preşedintelui Parlamentului trebuie 
să facă o recomandare Majestăţii Sale 
Regina privind eliberarea din funcţie a 
judecătorului în cauză. Regina va elibera 
din funcţie judecătorul, în acest caz. În 
cazul şefului (Lord President) sau şefului 
adjunct (Lord Justice Clerk) al sistemului 
judiciar scoţian, Preşedintelui Parlamentului 
trebuie să se consulte cu Primul Ministru 
înainte de a depune o moţiune în parlament 
pentru îndepărtarea judecătorului din 
funcţie. 

9. Care sunt consecinţele 
constatării unor astfel de 
încălcări?  

Da, potrivit legii portugheze privind 
accesul la documentele administrative. 

Judecătorii au dreptul să îşi vadă 
informaţiile înregistrate în dosarele lor 
personale. 

Judecătorii au acces la dosarele constituite 
în asemenea cazuri, la cererea lor. 
Altminteri, nu se aplică. 

10. Există reglementări 
legale privind răspunderea 
civilă a judecătorilor şi a 
procurorilor? 

R1: Legea nr. 67 din 31.12.2007 
stabileşte, la art. 14, dreptul de regres 
al Statului împotriva judecătorilor, în 
caz de rea-credinţă sau gravă 
neglijenţă. 
 
R2: Da. Ambele Statute Profesionale 
prevăd că, exceptând cazurile în care 
magistratul săvârşeşte o infracţiune, 
răspunderea civilă a acestuia poate fi 
trasă doar în urma regresului statului 
în ipoteza relei-credinţe sau a gravei 
neglijenţe (fraud or serious 
misconduct). 

Funcţionarii publici sunt, în general, 
imuni la procedurile pe seama activităţii 
prestate în exercitarea atribuţiilor 
judiciare. 

Prin practica judiciară ce a urmat deciziei 
din cauza Haggart’s Trustees v Lord 
President Hope (1846), Camera Lorzilor, 
predecesoarea Curţii Supreme a Marii 
Britanii, a reţinut că judecătorii erau imuni 
faţă de răspunderea civilă pentru actele 
judiciare. Aceasta întrucât s-a considerat că 
prin îngăduirea unei reclamaţii pentru 
prejudicii împotriva judecătorilor cu privire la 
actele judiciare ale acestora ar submina 
independenţa sistemului judiciar şi nici nu 
existau temeiuri legale pentru asemenea 
cereri. 
Există, totuşi, o excepţie legală stipulată în 
Legea de procedură penală a Scoţiei, care 
prevede că judecătorii locali (justices of the 
peace), ofiţerii instanţelor (clerks of court) şi 
procurorii sunt imuni faţă de răspundere în 
respectarea oricăror proceduri cuprinse în 
lege, cu excepţia situaţiilor în care: 
a) persoana în judecată a fost arestată din 



această cauză; 
b) asemenea proceduri, acte, consideraţii, 
decrete sau hotărâri au fost invalidate; 
c) persoana în judecată arată în mod 
expres şi dovedeşte că asemenea 
proceduri, acte, consideraţii, decrete sau 
hotărâri au fost luate, făcute ori emise cu 
rea-credinţă şi fără motive temeinice. 

11. Dacă da, care este 
procedura de angajare a 
acestei răspunderi? 

R1: Decizia de exercitare a acţiunii de 
regres aparţine Înaltului Consiliu 
Judiciar, din oficiu sau la cererea 
Ministerului Justiţiei.  
 
R2: Conform art. 14 din Legea nr. 
6/2007, Ministerul Justiţiei sau organul 
competent să exercite acţiunea 
disciplinară împotriva judecătorului sau 
procurorului poate chema în judecată 
magistratul în faţa unei instanţe civile. 

Nu se aplică (vezi supra). Nu se aplică. 
 

12. Există reglementări în 
legislaţia naţională privind 
asigurarea de malpraxis 
pentru judecători şi 
procurori? 

Nu există reguli privind asigurarea 
pentru malpraxis a judecătorilor şi 
procurorilor. Totuşi, sunt anumite 
oferte private de asigurare pre-
negociate de Asociaţia Portugheză a 
Judecătorilor. 

Nu se aplică (vezi supra). Nu se aplică. 

13. În ce moment o 
persoană poate deveni 
magistrat? (a. atunci când 
promovează examenul de 
admitere; b. atunci când 
promovează examenul de 
absolvire la Școala naţională 
de magistratură; c. alt 
moment) ? 

R1: O persoană devine magistrat după 
finalizarea pregătirii iniţiale şi a 
stagiului în magistratură. 
Admiterea în pregătirea iniţială pentru 
judecători şi procurori se face printr-o 
competiţie deschisă, care este 
anunţată în „Diário da República” şi 
implică metode variate de selecţie. 
Sunt două moduri diferite de calificare 
în competiţia pentru cursul iniţial de 
pregătire: 
- „admiterea bazată pe calificările 
academice”, însemnând că pentru 
admitere se cere îndeosebi ca cei ce 

Judecătorii sunt numiţi de Lord 
Chancellor la recomandarea Comisiei 
Independente pentru Numiri în Justiţie - 
Judicial Appointments Commission. 
Candidaţii sunt selectaţi pe merit, printr-o 
competiţie obiectivă şi deschisă. Nu 
există un examen. 

Judecătorii sunt numiţi de Preşedintele 
Parlamentului, la recomandarea Comisiei 
pentru Numiri în Sistemul Judiciar al Scoţiei 
(the Judicial Appointments Board for 
Scotland) şi după consultarea Lord 
President. Persoanele care sunt desemnate 
să fie judecători vor deveni judecători numai 
după depunerea jurământului judiciar. 



aplică să aibă calificări academice; 
- „admiterea bazată pe experienţa 
profesională”, implicând în special 
experienţa profesională a candidaţilor. 
Pentru a putea aplica pentru 
„admiterea bazată pe calificările 
academice”, candidatul trebuie să aibă 
un master absolvit sau un doctorat, ori 
o calificare echivalentă potrivit legii. 
Pentru a putea aplica pentru 
„admiterea bazată pe experienţa 
profesională”, candidatul trebuie să 
aibă şi experienţă de cel puţin cinci ani 
în instanţe ori în domenii legate de 
activitatea instanţelor şi care sunt 
relevante pentru activitatea de 
judecător sau procuror. 
Pregătirea iniţială a judecătorilor şi 
procurorilor pentru instanţe şi parchete 
este structurată în acelaşi fel şi constă 
într-un curs teoretic şi practic organizat 
în două etape, urmate de perioada de 
stagiu. 
Prima parte a cursului de pregătire 
teoretică şi practică se ţine la  Centrul 
de Studii Judiciare, fără afectarea 
perioadelor scurte de instruire în cadrul 
instanţelor. 
Partea a doua a cursului de pregătire 
teoretică şi practică are loc la instanţe, 
pe lângă un judecător sau procuror, 
potrivit alegerii făcute de fiecare 
candidat la intrarea în instituţia de 
pregătire pentru magistratură. 
După pregătirea iniţială, candidatul 
este numit în funcţia de judecător sau 
procuror stagiar, îndeplinind 18 luni de 
activitate specifică judecătorilor/ 
procurorilor sub supravegherea unui 



îndrumător. (sursă: 
http://www.cej.mj.pt/cej/forma-
ingresso/ingr-forma-inicial-tj.php) 
 
R2: O persoană devine magistrat după 
numirea de Înaltul Consiliu pentru 
Judecători sau pentru Procurori, ca 
urmare a absolvirii Şcolii de 
Magistratură. 

14. Perioada studiilor și a 
practicii în cadrul şcolii 
dumneavoastră de 
magistratură este 
considerată experiență în 
magistratură și este luată în 
considerare în calculul 
vechimii necesare pentru 
promovarea la o instanță 
superioară? 

Până la un amendament recent, din 
2008, perioada de pregătire în şcoala 
magistraturii era luată în considerare la 
calculul vechimii. Pentru judecătorii 
admişi în şcoală după anul 2008, 
perioada lor de activitate se calculează 
de la momentul numirii în funcţia de 
judecător/ procuror stagiar. 

 

Nu se aplică. În Anglia şi Ţara Galilor, se 
cere ca judecătorii să fi avut o carieră 
juridică anterior numirii. Spre deosebire 
de majoritatea sistemelor judiciare 
continentale, în Anglia şi Ţara Galilor nu 
există carieră judiciară caracterizată prin 
numirea absolvenţilor pe poziţii de 
stagiar, ca urmare a pregătirii într-un 
institut de specialitate. 

Nu. 

15. Există posibilitatea 
pentru magistrați de a 
promova pe loc, prin 
obținerea gradului 
profesional al instanței 
superioare, în timp ce 
continuă să lucreze în mod 
efectiv la o instanță 
inferioară? În caz afirmativ, 
există un număr limitat de 
locuri pentru acest tip de 
promovare? 

Nu există posibilitatea legală ca un 
magistrat cu grad superior să îşi 
continue activitatea la o instanţă 
inferioară. 

Judecătorii remuneraţi pot aplica, prin 
Comisia Independentă pentru Numiri în 
Justiţie, pentru funcţii plătite în cadrul 
unor jurisdicţii superioare, în vreme ce îşi 
continuă activitatea pe poziţia actuală. 
Spre exemplu, un judecător districtual 
poate fi numit, pentru aproximativ 15 zile 
pe an, la Curtea Coroanei. Numărul 
posturilor depinde de necesităţi. 

Nu se aplică. 

 
 
Notă: Aceste date au fost obținute în urma unui demers lansat de Asociaţia Forumul Judecătorilor din România în 

cursul anului 2016, prin care au fost solicitate informaţii în acest sens de la autorități reprezentative din alte sisteme judiciare 
ale statelor membre ale Uniunii Europene (ministere ale justiției, consilii judiciare/ale magistraturii, școli de magistratură etc.). 
Prezentul chestionar reflectă întocmai aceste răspunsuri. 

http://www.cej.mj.pt/cej/forma-ingresso/ingr-forma-inicial-tj.php
http://www.cej.mj.pt/cej/forma-ingresso/ingr-forma-inicial-tj.php

