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D E C I Z I I  A L E  C U R fi I I  C O N S T I T U fi I O N A L E

CURTEA CONSTITUfiIONAL√

D E C I Z I A  Nr. 345

din 28 iunie 2005

referitoare la excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor art. 5 pct. 2 

din Ordonan˛a Guvernului nr. 102/2000 privind statutul ∫i regimul refugia˛ilor Ón Rom‚nia

Ioan Vida — pre∫edinte
Nicolae Cochinescu — judec„tor
Aspazia Cojocaru — judec„tor
Constantin Doldur — judec„tor
Acsinte Gaspar — judec„tor
Kozsokár Gábor — judec„tor
Petre Ninosu — judec„tor
Ion Predescu — judec„tor
™erban Viorel St„noiu — judec„tor
Ion Tiuc„ — procuror
Claudia Margareta Ni˛„ — magistrat-asistent

Pe rol se afl„ solu˛ionarea excep˛iei de neconsti-
tu˛ionalitate a dispozi˛iilor art. 5 pct. 2 din Ordonan˛a

Guvernului nr. 102/2000 privind statutul ∫i regimul
refugia˛ilor Ón Rom‚nia, excep˛ie ridicat„ de Huang Juqin,
Yang Yaofen, Liu Miaoyan ∫i He Wangfen Ón dosarele
nr. 12.110/2004, nr. 12.659/2004, nr. 12.920/2004 ∫i
nr. 14.500/2004 ale Judec„toriei Sectorului 5 Bucure∫ti.
Aceste cauze au fost Ónregistrate la Curtea Constitu˛ional„
sub nr. 301D/2005, 303D/2005, 304D/2005 ∫i
nr. 305D/2005 ∫i au fost conexate Ón cadrul dezbaterilor din
∫edin˛a public„ din 14 iunie 2005, conform Óncheierii din
acea dat„.

La apelul nominal lipsesc p„r˛ile, fa˛„ de care procedura
de citare este legal Óndeplinit„.



Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de
respingere a excep˛iei de neconstitu˛ionalitate ca
neÓntemeiat„. Textul de lege criticat reprezint„ tocmai
expresia prevederilor art. 22 alin. (2) din Constitu˛ie, acesta
con˛in‚nd, a∫adar, suficiente elemente de natur„ s„ pun„
Ón clar persoanei c„reia i se adreseaz„ condi˛iile Ón func˛ie
de care i se poate acorda una dintre formele de protec˛ie
umanitar„ solicitat„.

C U R T E A,
av‚nd Ón vedere actele ∫i lucr„rile dosarului, re˛ine
urm„toarele:

Prin Óncheierile din 1, 24 ∫i 28 februarie 2005,
pronun˛ate Ón dosarele nr. 12.110/2004, nr. 12.659/2004 ∫i
nr. 14.500/2004, respectiv prin Œncheierea din 1 martie
2005, pronun˛at„ Ón Dosarul nr. 12.920/2004, Judec„toria
Sectorului 5 Bucure∫ti a sesizat Curtea Constitu˛ional„ cu
excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor art. 5 pct. 2
din Ordonan˛a Guvernului nr. 102/2000 privind statutul ∫i
regimul refugia˛ilor Ón Rom‚nia. Excep˛ia a fost ridicat„ de
Huang Juqin, Yang Yaofen, He Wangfen ∫i Liu Miaoyan Ón
cauze civile av‚nd ca obiect solu˛ionarea unor pl‚ngeri
Ómpotriva unor hot„r‚ri ale Oficiului Na˛ional pentru
Refugia˛i de respingere a cererilor de acordare a statutului
de refugiat sau a protec˛iei umanitare condi˛ionate.

Œn motivarea excep˛iei de neconstitu˛ionalitate, av‚nd
un con˛inut identic, se arat„ c„ dispozi˛iile îart. 5 alin. 1 ∫i
ale art. 5 lit. b) din Ordonan˛a Guvernului nr. 102/2000,
modificate prin art. 2 din Ordonan˛a Guvernului
nr. 43/2004“, Óncalc„ prevederile art. 20 alin. (2) ∫i ale
art. 22 alin. (2) din Constitu˛ie, precum ∫i pe cele ale
art. 3 din Conven˛ia pentru ap„rarea drepturilor omului ∫i a
libert„˛ilor fundamentale. Textul de lege criticat nu este
îsuficient de accesibil ∫i precis Ónc‚t s„ Ónl„ture orice risc
de arbitrariu“ ∫i nu Óndepline∫te astfel criteriul de calitate
consacrat at‚t Ón Conven˛ia pentru ap„rarea drepturilor
omului ∫i a libert„˛ilor fundamentale, c‚t ∫i Ón jurispruden˛a
Cur˛ii Europene a Drepturilor Omului.

îLipsa de calitate“ a textului de lege atacat îpermite
arbitrariul, Ón sensul posibilit„˛ii limit„rii condi˛iilor de
acordare a protec˛iei umanitare condi˛ionate numai la
situa˛iile Ón care riscul de tortur„, pedepse sau tratamente
inumane sau degradante ar surveni dintr-o temere bine
Óntemeiat„ de persecu˛ie, pentru unul sau mai multe din
cele cinci motive prev„zute Ón defini˛ia Conven˛iei de la
Geneva: rasa, religia, na˛ionalitatea, opinii politice,
apartenen˛a la un anumit grup social“. Arbitrariul prive∫te,
totodat„, ∫i înatura pedepselor ∫i tratamentelor ce pot fi
considerate ca inumane ∫i degradante“, Ónc„lc‚ndu-se
astfel ∫i jurispruden˛a Ón materie a Cur˛ii Europene a
Drepturilor Omului, potrivit c„reia tratamentele inumane sunt
cele care îau fost aplicate cu premeditare ∫i au cauzat,
dac„ nu o suferin˛„ fizic„, cel pu˛in o suferin˛„ psihic„ ∫i
mental„ intens„“, iar cele degradante sunt cele care îau
fost de a∫a natur„ Ónc‚t s„ provoace victimei un sentiment
de team„, de inferioritate ∫i de umilin˛„ (cauza B. contra
Fran˛ei, hot„r‚rea din 25 martie 1992)“. Se precizeaz„ c„,
îcel mai adesea, Curtea European„ a Drepturilor Omului
se ab˛ine a face aprecieri cu privire la dispozi˛iile legii
na˛ionale“, Óns„ Ón ceea ce prive∫te calitatea legii interne,
aceast„ instan˛„ exercit„ îun control de conven˛ionalitate“
asupra respectivei legi, iar constatarea nerespect„rii acestui
criteriu din prisma Ónc„lc„rii caracterului absolut al protec˛iei
instituite de art. 3 din Conven˛ia pentru ap„rarea drepturilor
omului ∫i a libert„˛ilor fundamentale îo determin„ s„
declare ca neconven˛ional„ o lege represiv„“.

Œn continuare, se sus˛ine Ón fapt c„, Óntorc‚ndu-se Ón
˛ara de origine, autorii excep˛iei ar risca s„ fie supu∫i la
pedepse ∫i tratamente de natura celor prev„zute Ón

Regulamentul privind planificarea natalit„˛ii, Ón vigoare Ón
China, cum ar fi aplicarea unor amenzi excesive sau
sterilizarea for˛at„, iar cel de-al doilea copil, n„scut Ón
Rom‚nia, ar fi lipsit de îcele mai elementare drepturi
social-politice“, Óntruc‚t na∫terea ∫i existen˛a nu Ói sunt
recunoscute de c„tre statul chinez.

Judec„toria Sectorului 5 Bucure∫ti apreciaz„ c„
excep˛ia de neconstitu˛ionalitate este neÓntemeiat„,
deoarece îdispozi˛iile art. 5 alin. (1) ∫i ale art. 5 lit. b) din
Ordonan˛a Guvernului nr. 102/2000, astfel cum a fost
modificat„, sunt clare Ón stabilirea criteriilor pentru
acordarea protec˛iei umanitare condi˛ionate“. Textul face
vorbire de tortur„, pedepse ∫i tratamente inumane,
degradante, care urmeaz„ a se aprecia Ón mod concret, Ón
func˛ie de atingerile aduse persoanei petente, drepturilor ∫i
libert„˛ilor acesteia.

Œn concluzie, se arat„ c„ textul de lege criticat
corespunde pe deplin reglement„rii cuprinse Ón art. 22
alin. (2) din Constitu˛ie.

Potrivit dispozi˛iilor art. 30 alin. (1) din Legea
nr. 47/1992, Óncheierile de sesizare au fost comunicate
pre∫edin˛ilor celor dou„ Camere ale Parlamentului,
Guvernului ∫i Avocatului Poporului, pentru a-∫i formula
punctele de vedere cu privire la excep˛ia de
neconstitu˛ionalitate ridicat„.

Guvernul, Ón punctul s„u de vedere, apreciaz„ c„
excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a art. 5 lit. b) din
Ordonan˛a Guvernului nr. 102/2000 privind statutul ∫i
regimul refugia˛ilor Ón Rom‚nia, devenit, Ón urma republic„rii
acesteia, art. 5 pct. 2, este neÓntemeiat„.

Textul de lege atacat înu numai c„ nu Óncalc„ art. 22
alin. (2) din Constitu˛ie, ci, dimpotriv„, Ón spiritul dispozi˛iilor
constitu˛ionale, garanteaz„ protec˛ia oric„rei persoane, f„r„
nici o discriminare, Ómpotriva torturii, tratamentelor ∫i
pedepselor inumane ∫i degradante“. Dispozi˛iile art. 5
pct. 2 din ordonan˛a criticat„ îinstituie tocmai o m„sur„ de
protec˛ie suplimentar„ a str„inilor care, neÓndeplinind
condi˛iile pentru acordarea statutului de refugiat, solicit„
protec˛ie umanitar„ condi˛ionat„“, acordat„ îÓn situa˛ia Ón
care exist„ motive serioase s„ se cread„ c„, dac„ ar fi
returna˛i Ón ˛ara de origine, ar putea fi v„t„ma˛i prin tortur„,
tratamente sau pedepse inumane ori degradante“. Pentru
acelea∫i considerente, se apreciaz„ c„ nu au fost Ónc„lcate
nici prevederile art. 3 din Conven˛ia pentru ap„rarea
drepturilor omului ∫i a libert„˛ilor fundamentale.

Totodat„, se observ„ c„ sus˛inerile autorilor excep˛iei
vizeaz„, Ón realitate, îlipsa de claritate“ a textului de lege
criticat, ∫i nu constitu˛ionalitatea sa, astfel c„, sub acest
aspect, excep˛ia este inadmisibil„. Potrivit art. 2 alin. (3)
din Legea nr. 47/1992, Curtea Constitu˛ional„ îse pronun˛„
numai asupra constitu˛ionalit„˛ii actelor cu privire la care a
fost sesizat„“, aplicarea ∫i interpretarea unei legi constituind
Ón exclusivitate atribute ale instan˛elor judec„tore∫ti, iar
controlul acestei interpret„ri realiz‚ndu-se prin exercitarea
c„ilor de atac. Œn acest sens este invocat„ ∫i jurispruden˛a
Ón materie a Cur˛ii Constitu˛ionale, de exemplu, Decizia
nr. 102/1994, Decizia nr. 64/1997 ∫i Decizia nr. 183/1998.

Avocatul Poporului apreciaz„ c„ dispozi˛iile art. 5
pct. 1 ∫i 2 din Ordonan˛a Guvernului nr. 102/2000 privind
statutul ∫i regimul refugia˛ilor Ón Rom‚nia, republicat„, sunt
constitu˛ionale. îProtec˛ia umanitar„ condi˛ionat„ se poate
acorda str„inului care nu Óndepline∫te condi˛iile pentru
acordarea statutului de refugiat ∫i cu privire la care exist„
motive serioase s„ se cread„ c„, dac„ va fi returnat Ón
˛ara de origine, risc„ s„ sufere o v„t„mare a drepturilor
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sale.“ Dispozi˛iile de lege criticate sunt Ón deplin„
concordan˛„ cu prevederile constitu˛ionale prin care se
define∫te dreptul la via˛„ ∫i la integritate fizic„ ∫i psihic„,
sens Ón care a statuat ∫i Curtea Constitu˛ional„ prin
Decizia nr. 151/2003.

Pre∫edin˛ii celor dou„ Camere ale Parlamentului nu au
comunicat punctele lor de vedere.

C U R T E A,
examin‚nd Óncheierile de sesizare, punctele de vedere ale
Guvernului ∫i Avocatului Poporului, rapoartele Óntocmite de
judec„torul-raportor, concluziile procurorului ∫i dispozi˛iile de
lege criticate raportate la prevederile Constitu˛iei, precum ∫i
dispozi˛iile Legii nr. 47/1992, re˛ine urm„toarele:

Curtea Constitu˛ional„ a fost legal sesizat„ ∫i este
competent„, potrivit dispozi˛iilor art. 146 lit. d) din
Constitu˛ie, precum ∫i ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10
∫i 29 din Legea nr. 47/1992, s„ solu˛ioneze excep˛ia de
neconstitu˛ionalitate ridicat„. 

Obiectul excep˛iei de neconstitu˛ionalitate Ól constituie,
potrivit Óncheierii de sesizare, dispozi˛iile îart. 5 alin. (1) ∫i
ale art. 5 lit. b) din Ordonan˛a Guvernului nr. 102/2000
privind statutul ∫i regimul refugia˛ilor Ón Rom‚nia, publicat„
Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 436 din
3 septembrie 2000, aprobat„ prin Legea nr. 323/2001,
publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 342
din 27 iunie 2001, modificate prin art. 2 din Ordonan˛a
Guvernului nr. 43/2004“. Anterior sesiz„rii Cur˛ii
Constitu˛ionale, Ordonan˛a Guvernului nr. 102/2000 a fost
republicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I,
nr. 1.136 din 1 decembrie 2004, astfel c„, Ón urma
renumerot„rii textelor, obiectul excep˛iei de neconsti-
tu˛ionalitate Ól reprezint„, Ón realitate, dispozi˛iile art. 5
pct. 2 din ordonan˛a men˛ionat„, acestea av‚nd urm„torul
cuprins:

— Art. 5: îProtec˛ia umanitar„ condi˛ionat„ se poate
acorda str„inului care nu Óndepline∫te condi˛iile prev„zute la
art. 2 alin. (1) ∫i cu privire la care exist„ motive serioase s„ se
cread„ c„, dac„ va fi returnat Ón ˛ara de origine, risc„ s„ sufere
o v„t„mare a drepturilor sale, const‚nd Ón: (...);

2. tortur„, tratamente sau pedepse inumane ori
degradante;“.

Œn motivarea excep˛iei ridicate, autorul acesteia invoc„
Ónc„lcarea art. 20 ∫i a art. 22 alin. (2) din Constitu˛ie, care
prev„d urm„toarele:

— Art. 20: î(1) Dispozi˛iile constitu˛ionale privind drepturile
∫i libert„˛ile cet„˛enilor vor fi interpretate ∫i aplicate Ón
concordan˛„ cu Declara˛ia Universal„ a Drepturilor Omului, cu
pactele ∫i cu celelalte tratate la care Rom‚nia este parte.

(2) Dac„ exist„ neconcordan˛e Óntre pactele ∫i tratatele
privitoare la drepturile fundamentale ale omului, la care
Rom‚nia este parte, ∫i legile interne, au prioritate
reglement„rile interna˛ionale, cu excep˛ia cazului Ón care
Constitu˛ia sau legile interne con˛in dispozi˛ii mai favorabile.“;

— Art. 22 alin. (2): îNimeni nu poate fi supus torturii ∫i nici
unui fel de pedeaps„ sau de tratament inuman ori degradant.“

De asemenea, autorul excep˛iei invoc„ ∫i dispozi˛iile
art. 3 din Conven˛ia pentru ap„rarea drepturilor omului ∫i a
libert„˛ilor fundamentale, conform c„rora îNimeni nu poate fi
supus torturii, nici pedepselor sau tratamentelor inumane ori
degradante“.

Examin‚nd textul de lege criticat, raportat la dispozi˛iile
din Constitu˛ie invocate ca fiind Ónc„lcate, Curtea
Constitu˛ional„ constat„ c„ excep˛ia de neconstitu˛ionalitate
este neÓntemeiat„ ∫i urmeaz„ a fi respins„, pentru
urm„toarele considerente:

Critica de neconstitu˛ionalitate vizeaz„, Ón esen˛„, lipsa
de îcalitate“ ∫i îclaritate“ a dispozi˛iilor art. 5 pct. 2 din
Ordonan˛a Guvernului nr. 102/2000 privind statutul ∫i
regimul refugia˛ilor Ón Rom‚nia, Ón sensul c„ acestea nu

sunt îsuficient de accesibile ∫i precise Ónc‚t s„ Ónl„ture
orice risc de arbitrariu“ asupra posibilit„˛ii de limitare a
condi˛iilor de acordare a protec˛iei umanitare numai la
situa˛iile Ón care riscul de tortur„, pedepse sau tratamente
inumane ar surveni dintr-o temere bine Óntemeiat„ pe
persecu˛ie, pentru unul sau mai multe dintre cele cinci
motive prev„zute de Conven˛ia din 1951 privind statutul
refugia˛ilor, respectiv rasa, religia, na˛ionalitatea,
apartenen˛a la un anumit grup social sau opiniile politice.
Pe de alt„ parte, riscul prive∫te ∫i posibilitatea aprecierii Ón
mod subiectiv a pedepselor ∫i tratamentelor ca fiind
inumane sau degradante, ceea ce contravine art. 22
alin. (2) din Constitu˛ie, ale c„rui prevederi nu permit nici
un fel de limit„ri, ele fiind incidente pentru toate cazurile
existen˛ei riscului de tortur„, pedepse sau tratamente
inumane ori degradante, indiferent de motive.

Curtea Constitu˛ional„ re˛ine c„, potrivit dispozi˛iilor
art. 5 pct. 2 din Ordonan˛a Guvernului nr. 102/2000 privind
statutul ∫i regimul refugia˛ilor Ón Rom‚nia, protec˛ia
umanitar„ condi˛ionat„ se poate acorda str„inului care nu
Óndepline∫te condi˛iile pentru acordarea statutului de refugiat
∫i cu privire la care exist„ motive serioase s„ se cread„
c„, dac„ va fi returnat Ón ˛ara de origine, risc„ s„ sufere o
v„t„mare a drepturilor sale const‚nd Ón tortur„, tratamente
sau pedepse inumane ori degradante. Norma juridic„
criticat„ nu Óncalc„ sub nici un aspect prevederile art. 22
alin. (2) din Constitu˛ie, conform c„rora îNimeni nu poate fi
supus torturii ∫i nici unui fel de pedeaps„ sau de tratament
inuman ori degradant“ sau pe cele ale art. 3 din Conven˛ia
pentru ap„rarea drepturilor omului ∫i a libert„˛ilor
fundamentale referitoare la interzicerea torturii, ci,
dimpotriv„, este chiar Ón sensul acestor principii
fundamentale de ap„rare a drepturilor ∫i libert„˛ilor
fundamentale ale omului.

Œn plus, prin Decizia nr. 151 din 17 aprilie 2003,
publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 290
din 25 aprilie 2003, Curtea Constitu˛ional„ a respins
excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a art. 5 din Ordonan˛a
Guvernului nr. 102/2000, re˛in‚nd c„ nu sunt Ónc„lcate
prevederile art. 22 din Constitu˛ie. Curtea a re˛inut cu acest
prilej c„ îtextele de lege criticate, reglement‚nd condi˛iile Ón
care se poate acorda protec˛ia umanitar„ condi˛ionat„, sunt
Ón deplin„ concordan˛„ cu aceste prevederi constitu˛ionale
prin care se consfin˛e∫te dreptul la via˛„ ∫i la integritate
fizic„ ∫i psihic„“. De asemenea, prin Decizia nr. 281 din
7 iunie 2005, nepublicat„, Curtea Constitu˛ional„ a
constatat constitu˛ionalitatea art. 5 pct. 2 din Ordonan˛a
Guvernului nr. 102/2000 fa˛„ de acelea∫i dispozi˛ii din
Legea fundamental„ ∫i din Conven˛ia pentru ap„rarea
drepturilor omului ∫i a libert„˛ilor fundamentale, invocate ca
fiind Ónc„lcate ∫i Ón prezenta cauz„, astfel c„, f„r„ a
interveni elemente noi de natur„ s„ schimbe aceast„
jurispruden˛„, considerentele ∫i solu˛ia re˛inute Ón decizia
indicat„ Ó∫i men˛in valabilitatea.

Œn ceea ce prive∫te sus˛inerile referitoare la lipsa de
claritate ∫i precizie a textului de lege criticat, Curtea
Constitu˛ional„ re˛ine c„ autorii excep˛iei nu indic„ o
jurispruden˛„ a Cur˛ii Europene a Drepturilor Omului Ón
sensul practicii instan˛ei amintite de a impune legisla˛iilor
na˛ionale respectarea cerin˛elor de claritate ∫i precizie a
normelor interne. Œntr-adev„r, Curtea European„ a
Drepturilor Omului a statuat Ón jurispruden˛a sa c„ îindividul
trebuie s„ fie Ón m„sur„ s„ prevad„ consecin˛ele ce pot
decurge dintr-un act determinat“, Óns„ îasemenea
consecin˛e nu au nevoie s„ fie previzibile cu o certitudine
absolut„. O atare certitudine (absolut„), oric‚t de dorit„ ar
fi, este imposibil de realizat ∫i, mai mult, poate da na∫tere
la o rigiditate excesiv„ a reglement„rii“ (cauza Rekvényi
Ómpotriva Ungariei, 1999).
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Œn considerarea celor ar„tate mai sus, Curtea
Constitu˛ional„ observ„ c„ textul de lege criticat ofer„
suficiente repere ∫i elemente pentru ca persoana c„reia
acesta i se adreseaz„ s„ Ón˛eleag„ condi˛iile Ón func˛ie de
care i se poate acorda forma solicitat„ de protec˛ie
umanitar„. Determinarea circumstan˛elor specifice fiec„rei

situa˛ii Ón parte, a riscurilor la care ar fi expus„ o persoan„
Ón cazul return„rii sale Ón ˛ara de origine, precum ∫i
aplicarea sau interpretarea textului de lege criticat sunt
aspecte ce excedeaz„ obiectului controlului de
constitu˛ionalitate, acestea fiind atribute ale organelor
competente Ón aceast„ materie sau instan˛ei de judecat„.
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Pentru considerentele expuse mai sus, Ón temeiul art. 146 lit. d) ∫i al art. 147 alin. (4) din Constitu˛ie, precum ∫i
al art. 1—3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) ∫i al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

C U R T E A  C O N S T I T U fi I O N A L √

Œn numele legii

D E C I D E:

Respinge excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor art. 5 pct. 2 din Ordonan˛a Guvernului nr. 102/2000
privind statutul ∫i regimul refugia˛ilor Ón Rom‚nia, excep˛ie ridicat„ de Huang Juqin, Yang Yaofen, Liu Miaoyan ∫i He
Wangfen Ón dosarele nr. 12.110/2004, nr. 12.659/2004, nr. 12.920/2004 ∫i nr. 14.500/2004 ale Judec„toriei Sectorului 5
Bucure∫ti.

Definitiv„ ∫i general obligatorie.
Pronun˛at„ Ón ∫edin˛a public„ din data de 28 iunie 2005.

PRE™EDINTELE CURfiII CONSTITUfiIONALE,
prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,
Claudia Margareta Ni˛„

A C T E  A L E  C O N S I L I U L U I  S U P E R I O R  

A L  M A G I S T R A T U R I I

CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII

P L E N U L

H O T √ R ¬ R E

privind aprobarea Regulamentului de organizare a concursului

sau examenului pentru numirea Ón func˛ii de conducere 

a judec„torilor ∫i procurorilor

Œn temeiul dispozi˛iilor art. 133 alin. (5) ∫i (7) din Constitu˛ia Rom‚niei,
republicat„, ∫i al art. 24 alin. (1) ∫i art. 37 alin. (1) lit. d) din Legea
nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, cu modific„rile ∫i
complet„rile ulterioare,

av‚nd Ón vedere dispozi˛iile art. 48 alin. (6) ∫i ale art. 481 alin. (6) din
Legea nr. 303/2004 privind statutul judec„torilor ∫i procurorilor, cu
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, precum ∫i ale art. IV alin. (2) din
titlul XVII îModificarea ∫i completarea Legii nr. 303/2004 privind statutul
magistra˛ilor“ din Legea nr. 247/2005 privind reforma Ón domeniile propriet„˛ii
∫i justi˛iei, precum ∫i unele m„suri adiacente,

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii h o t „ r „ ∫ t e:

Art. 1. — Se aprob„ Regulamentul de organizare a concursului sau
examenului pentru numirea Ón func˛ii de conducere a judec„torilor ∫i
procurorilor, cuprins Ón anexa care face parte integrant„ din prezenta
hot„r‚re.

Art. 2. — Prezenta hot„r‚re se public„ Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea I.

Pre∫edintele Consiliului Superior al Magistraturii,
judec„tor dr. Dan Lupa∫cu

Bucure∫ti, 10 august 2005.
Nr. 283.



ANEX√

R E G U L A M E N T

de organizare a concursului sau examenului pentru numirea Ón func˛ii de conducere a judec„torilor ∫i procurorilor
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CAPITOLUL I
Dispozi˛ii generale

Art. 1. — Numirea judec„torilor ∫i procurorilor Ón func˛ii
de conducere la cur˛ile de apel, tribunale, tribunale
specializate ∫i judec„torii, precum ∫i la parchetele de pe
l‚ng„ acestea se face Ón conformitate cu dispozi˛iile Legii
nr. 303/2004 privind statutul judec„torilor ∫i procurorilor, cu
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, ∫i ale prezentului
regulament.

Art. 2. — (1) Eviden˛a posturilor vacante de conducere
de la instan˛ele judec„tore∫ti este public„ ∫i disponibil„
permanent pe paginile de Internet ale Consiliului Superior
al Magistraturii, Institutului Na˛ional al Magistraturii ∫i
Ministerului Justi˛iei, precum ∫i prin afi∫are la sediile
instan˛elor judec„tore∫ti.

(2) Eviden˛a posturilor vacante de conducere de la
parchete este public„ ∫i disponibil„ permanent pe paginile
de Internet ale Parchetului de pe l‚ng„ Œnalta Curte de
Casa˛ie ∫i Justi˛ie, Consiliului Superior al Magistraturii,
Institutului Na˛ional al Magistraturii ∫i Ministerului Justi˛iei,
precum ∫i prin afi∫are la sediile parchetelor.

(3) Posturile de conducere prev„zute la alin. (1) ∫i (2),
care urmeaz„ a se vacanta, se public„ cu 90 de zile
Ónainte de data expir„rii mandatelor. Œn celelalte situa˛ii
publicarea posturilor vacante se face Ón termen de 3 zile
de la data vacant„rii.

Art. 3. — (1) Numirea Ón func˛iile de pre∫edinte ∫i
vicepre∫edinte la cur˛ile de apel, tribunale, tribunale
specializate ∫i judec„torii se face numai prin concurs sau
examen organizat, ori de c‚te ori este necesar, de
Consiliul Superior al Magistraturii, prin Institutul Na˛ional al
Magistraturii.

(2) Numirea Ón func˛iile de procuror general al
parchetului de pe l‚ng„ curtea de apel, prim-procuror al
parchetului de pe l‚ng„ tribunal, prim-procuror al
parchetului de pe l‚ng„ tribunalul pentru minori ∫i familie
sau prim-procuror al parchetului de pe l‚ng„ judec„torie,
precum ∫i de adjunc˛i ai acestora se face numai prin
concurs sau examen organizat, ori de c‚te ori este
necesar, de Consiliul Superior al Magistraturii, prin Institutul
Na˛ional al Magistraturii.

Art. 4. — Concursul sau examenul const„ Ón testare
psihologic„, evaluarea capacit„˛ii candidatului de a lua
decizii ∫i de a-∫i asuma r„spunderea, verificarea rezisten˛ei
la stres, prezentarea unui proiect referitor la exercitarea
atribu˛iilor specifice func˛iei de conducere pentru care
candideaz„, precum ∫i o testare scris„ privind
managementul, comunicarea ∫i resursele umane.

CAPITOLUL II
Condi˛ii pentru Ónscrierea la concurs sau examen

Art. 5. — (1) Pot participa la concursul sau examenul
prev„zut la art. 3 alin. (1) judec„torii care au ob˛inut
calificativul îfoarte bine“ la ultima evaluare, nu au fost
sanc˛iona˛i disciplinar Ón ultimii 3 ani ∫i Óndeplinesc condi˛iile
de vechime prev„zute de lege.

(2) Nu pot fi numi˛i Ón func˛ii de conducere judec„torii
care au f„cut parte din serviciile de informa˛ii Ónainte de
anul 1990 sau au colaborat cu acestea ori judec„torii care
au un interes personal ce influen˛eaz„ sau ar putea

influen˛a Óndeplinirea cu obiectivitate ∫i impar˛ialitate a
atribu˛iilor prev„zute de lege.

(3) Judec„torii care particip„ la concurs sau examen
pentru o func˛ie de conducere sunt obliga˛i s„ dea o
declara˛ie pe propria r„spundere din care s„ rezulte c„ nu
au f„cut parte din serviciile de informa˛ii Ónainte de anul
1990 ∫i nici nu au colaborat cu acestea, precum ∫i o
declara˛ie de interese care se actualizeaz„ anual sau Ón
termen de 15 zile de la apari˛ia unei schimb„ri sau de la
data la care judec„torul a luat cuno∫tin˛„ despre aceasta.

(4) Pentru numirea Ón func˛iile de conducere este
necesar„ Óndeplinirea condi˛iei prev„zute la art. 48
alin. (12) din  Legea nr. 303/2004, cu modific„rille ∫i
complet„rile ulterioare.

(5) Œn cazul Ón care judec„torul atac„ Ón instan˛„, Ón
condi˛iile legii, comunicarea Consiliului Na˛ional pentru
Studierea Arhivelor Securit„˛ii, procedura de numire Ón
func˛ia de conducere se suspend„ p‚n„ la solu˛ionarea
irevocabil„ a cauzei. Pe aceast„ perioad„ func˛ia de
conducere va fi ocupat„ prin delegare.

Art. 6. — (1) Pot participa la concursul sau examenul
prev„zut la art. 3 alin. (2) procurorii care au ob˛inut
calificativul îfoarte bine“ la ultima evaluare, nu au fost
sanc˛iona˛i disciplinar Ón ultimii 3 ani ∫i Óndeplinesc condi˛iile
de vechime prev„zute de lege.

(2) Dispozi˛iile art. 5 alin. (2)—(5) se aplic„ Ón mod
corespunz„tor.

Art. 7. — Judec„torii ∫i procurorii Ó∫i depun
candidaturile, Ónso˛ite de documentele considerate relevante,
Ón termen de 20 de zile de la publicarea datei concursului
sau examenului, la Institutul Na˛ional al Magistraturii.

CAPITOLUL III
Organizarea ∫i desf„∫urarea concursului sau examenului

pentru numirea judec„torilor Ón func˛ii de conducere

Art. 8. — (1) Comisia de organizare a concursului sau
examenului se nume∫te de Consiliul Superior al
Magistraturii ∫i este format„ din personal de specialitate
juridic„ din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii ∫i al
Institutului Na˛ional al Magistraturii.

(2) Comisia de examinare este numit„ de Consiliul
Superior al Magistraturii, la propunerea Institutului Na˛ional
al Magistraturii, ∫i este format„ din 2 judec„tori de la Œnalta
Curte de Casa˛ie ∫i Justi˛ie, 2 judec„tori de la cur˛ile de
apel ∫i 3 speciali∫ti Ón management ∫i organizare
institu˛ional„. La constituirea comisiilor vor fi avu˛i Ón
vedere, Ón principal, judec„torii care au urmat cursuri de
management.

(3) Comisia de examinare este prezidat„ de un
judec„tor ales de membrii acesteia.

(4) Din comisia de examinare nu pot face parte membrii
Consiliului Superior al Magistraturii ∫i persoanele din
conducerea Institutului Na˛ional al Magistraturii.

Art. 9. — (1) Comisia de organizare verific„ Óndeplinirea
condi˛iilor prev„zute de lege pentru Ónscrierea la concurs
sau examen.

(2) Cu 10 zile Ónainte de data desf„∫ur„rii concursului
sau examenului, pe paginile de Internet ale Consiliului
Superior al Magistraturii, Institutului Na˛ional al Magistraturii,
Ministerului Justi˛iei ∫i la sediile instan˛elor judec„tore∫ti se



vor afi∫a listele cu candida˛ii ale c„ror dosare au fost
admise.

(3) Candida˛ii respin∫i Ón urma verific„rii pot formula
contesta˛ii, Ón termen de 24 de ore de la afi∫are, la sec˛ia
pentru judec„tori a Consiliului Superior al Magistraturii.
Contesta˛iile vor fi solu˛ionate Ón termen de 3 zile. Solu˛ia
adoptat„ se comunic„ Ón cadrul aceluia∫i termen.

(4) Solu˛ia sec˛iei poate fi atacat„ la Plen Ón termen de
48 de ore de la comunicare. Plenul se pronun˛„ prin
hot„r‚re Ón termen de 3 zile de la primirea contesta˛iei.
Hot„r‚rea Plenului se afi∫eaz„, Ón acela∫i termen, Ón
locurile prev„zute la alin. (2).

Art. 10. — (1) Examinarea candida˛ilor se face prin
sus˛inerea urm„toarelor probe:

a) testare psihologic„, evaluarea capacit„˛ii candidatului
de a lua decizii ∫i de a-∫i asuma r„spunderea ∫i
verificarea rezisten˛ei la stres;

b) prezentarea unui proiect referitor la exercitarea
atribu˛iilor specifice func˛iei de conducere pentru care
candideaz„;

c) testare scris„ privind managementul, comunicarea ∫i
resursele umane.

(2) Data, locul, tematica ∫i bibliografia concursului sau
examenului se aprob„ de Consiliul Superior al Magistraturii,
la propunerea Institutului Na˛ional al Magistraturii, ∫i se
afi∫eaz„ pe paginile de Internet ale Consiliului Superior al
Magistraturii, Institutului Na˛ional al Magistraturii, Ministerului
Justi˛iei ∫i la sediile instan˛elor judec„tore∫ti, cu cel pu˛in
30 de zile Ónainte de data desf„∫ur„rii acestuia.

Art. 11. — (1) Testarea psihologic„, evaluarea capacit„˛ii
candidatului de a lua decizii ∫i de a-∫i asuma r„spunderea
∫i verificarea rezisten˛ei la stres se realizeaz„ pe baza
unor teste specifice, propuse de speciali∫ti ai Consiliului
Superior al Magistraturii ∫i Ónsu∫ite de comisia de
examinare.

(2) Rezultatele test„rii psihologice, ale evalu„rii
capacit„˛ii candidatului de a lua decizii ∫i de a-∫i asuma
r„spunderea ∫i ale verific„rii rezisten˛ei la stres pot fi
contestate Ón termen de 24 de ore de la afi∫are.
Contesta˛ia se solu˛ioneaz„ de comisia de examinare, cu
concursul speciali∫tilor din cadrul Consiliului Superior al
Magistraturii.

(3) Rezultatele reevalu„rii sunt definitive.
(4) Rezultatele test„rii prev„zute la alin. (1) sunt

eliminatorii.
Art. 12. — (1) Proiectul referitor la exercitarea atribu˛iilor

specifice func˛iei de conducere se depune la Institutul
Na˛ional al Magistraturii cu cel pu˛in 7 zile Ónainte de data
desf„∫ur„rii concursului sau examenului.

(2) Candida˛ii declara˛i admi∫i la testarea prev„zut„ la
art. 11 sus˛in proiectul, oral, Ón fa˛a comisiei de examinare,
care va acorda candidatului o not„ final„ ce reprezint„
media notelor acordate de fiecare membru al comisiei.

Art. 13. — Testarea scris„ const„ Ón verificarea
cuno∫tin˛elor privind managementul, comunicarea ∫i
resursele umane.

Art. 14. — (1) Cu o zi Ónainte de testarea scris„,
comisia de examinare va stabili un set de 3 variante de
subiecte.

(2) Subiectele vor fi puse Ón plicuri separate, sigilate,
care vor fi desf„cute Ón ziua concursului sau examenului,
dup„ intrarea Ón sal„ a candida˛ilor, Ón prezen˛a acestora.

(3) Subiectele pentru lucr„rile scrise se stabilesc prin
tragere la sor˛i, se multiplic„ ∫i se predau delega˛ilor din
s„lile de concurs sau examen, desemna˛i de comisia de
organizare.

(4) Responsabilul de sal„ comunic„ subiectele, ora c‚nd
Óncepe ∫i ora c‚nd se Óncheie proba.

(5) Pe toat„ durata desf„∫ur„rii test„rii scrise, Ón s„lile
de concurs sau examen au acces numai membrii comisiei
de examinare ∫i delega˛ii care supravegheaz„ desf„∫urarea
concursului sau examenului.

Art. 15. — (1) Timpul destinat pentru elaborarea
lucr„rilor scrise se stabile∫te de c„tre comisia de
examinare ∫i nu poate dep„∫i 3 ore. La expirarea timpului
stabilit pentru testarea scris„ candidatul pred„ lucrarea, sub
semn„tur„, iar delegatul care a supravegheat desf„∫urarea
concursului sau examenului men˛ioneaz„ Ón borderou
num„rul de pagini al lucr„rii respective ∫i aplic„ ∫tampila
Consiliului Superior al Magistraturii.

(2) Pentru fiecare sal„ de concurs sau examen se
Óntocmesc un borderou separat ∫i un proces-verbal tipizat.

(3) Delegatul care a supravegheat desf„∫urarea
concursului sau examenului pred„ lucr„rile comisiei de
organizare, care le numeroteaz„ ∫i le Ónscrie Ón borderoul
centralizator.

(4) Pe toat„ durata desf„∫ur„rii test„rii scrise este
interzis„ p„r„sirea s„lii de concurs sau examen de c„tre
candida˛i. P„r„sirea temporar„ a s„lii de concurs sau
examen se face numai Ón cazuri excep˛ionale, cu Ónso˛itor.

(5) Frauda dovedit„ atrage eliminarea din concurs sau
examen. Œn acest caz responsabilul de sal„ consemneaz„
Ón procesul-verbal faptele ∫i m„surile luate, iar lucrarea se
anuleaz„ cu men˛iunea îfraud„“. Procesul-verbal se
comunic„ pre∫edintelui comisiei de examinare ∫i
candidatului respectiv.

Art. 16. — (1) Corectarea lucr„rilor se face conform
baremului stabilit de comisia de examinare, barem care se
afi∫eaz„ la sf‚r∫itul test„rii scrise.

(2) Fiecare lucrare va fi corectat„ de 3 membri ai
comisiei de examinare, dintre care 2 judec„tori ∫i un
specialist Ón management ∫i organizare institu˛ional„.
Lucrarea scris„ se noteaz„ cu note de la 1 la 10 de c„tre
fiecare dintre cei 3 membri ai comisiei care corecteaz„
lucrarea.

(3) Nota lucr„rii scrise reprezint„ media aritmetic„ a
notelor acordate de c„tre fiecare dintre cei 3 membri ai
comisiei de examinare.

(4) Pe timpul corect„rii, col˛ul lucr„rii nu se desigileaz„.
Notele acordate se Ónscriu Ón borderou sub semn„tura
celor care le-au acordat ∫i apoi pe lucrare, de c„tre
pre∫edintele comisiei de examinare, dup„ care se introduc
Ón baza de date a comisiei de examinare. Dup„ efectuarea
acestor opera˛iuni se desface col˛ul sigilat al lucr„rii ∫i se
coreleaz„ num„rul lucr„rii cu numele candidatului.

(5) Rezultatul test„rii scrise se afi∫eaz„ pe pagina de
Internet a Institutului Na˛ional al Magistraturii ∫i la sediul
acestuia.

Art. 17. — (1) Candidatul nemul˛umit de nota ob˛inut„
la lucrarea scris„ poate solicita, Ón termen de 48 de ore
de la data afi∫„rii rezultatelor, recorectarea lucr„rii scrise.
Cererile de recorectare se depun la Institutul Na˛ional al
Magistraturii.

(2) Lucr„rile scrise se recorecteaz„ de c„tre ceilal˛i
4 membri ai comisiei de examinare.

(3) Œn vederea recorect„rii, lucr„rile scrise se vor
resigila, fiind Ónscrise Óntr-un borderou separat. Rezultatele
Ón urma recorect„rii se afi∫eaz„ la sediul Institutului
Na˛ional al Magistraturii, al Consiliului Superior al
Magistraturii ∫i la sediile instan˛elor judec„tore∫ti Ón cadrul
c„rora Ó∫i desf„∫oar„ activitatea candida˛ii, precum ∫i pe
paginile de Internet ale Consiliului Superior al Magistraturii
∫i Institutului Na˛ional al Magistraturii.
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Art. 18. — (1) Nota final„ a concursului sau examenului
reprezint„ media aritmetic„ dintre nota de la proiect ∫i nota
de la proba scris„.

(2) Pe baza notei finale se Óntocme∫te tabelul de
clasificare a candida˛ilor, care se afi∫eaz„ la sediul
Consiliului Superior al Magistraturii, al Institutului Na˛ional
al Magistraturii ∫i la sediile instan˛elor judec„tore∫ti de la
care provin candida˛ii, precum ∫i pe paginile de Internet ale
Consiliului Superior al Magistraturii, Institutului Na˛ional al
Magistraturii ∫i Ministerului Justi˛iei.

(3) Func˛ia de conducere vacant„ va fi ocupat„ de
candidatul care a ob˛inut cea mai mare not„ final„.

(4) Œn caz de medii egale, departajarea candida˛ilor se
face Ón func˛ie de nota ob˛inut„ la testarea scris„, iar dac„
∫i acestea sunt egale, va fi avut„ Ón vedere vechimea cea
mai mare Ón func˛ia de judec„tor sau procuror.

(5) Pentru a ocupa func˛ia pentru care candideaz„,
judec„torul trebuie s„ ob˛in„ cel pu˛in media 7 (∫apte), iar
notele, at‚t la proiect, c‚t ∫i la testarea scris„, s„ fie cel
pu˛in 5 (cinci).

Art. 19. — Consiliul Superior al  Magistraturii valideaz„
rezultatul concursului sau examenului pentru numirea Ón
func˛ii de conducere a judec„torilor.

CAPITOLUL IV
Organizarea ∫i desf„∫urarea concursului sau examenului
pentru numirea Ón func˛iile de conducere a procurorilor

Art. 20. — (1) Comisia de organizare a concursului sau
examenului se nume∫te de Consiliul Superior al
Magistraturii ∫i este format„ din personal de specialitate
juridic„ din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii ∫i al
Institutului Na˛ional al Magistraturii.

(2) Comisia de examinare este numit„ de Consiliul
Superior al Magistraturii, la propunerea Institutului Na˛ional
al Magistraturii, ∫i este format„ din 2 procurori de la
Parchetul de pe l‚ng„ Œnalta Curte de Casa˛ie ∫i Justi˛ie,
2 procurori de la parchetele de pe l‚ng„ cur˛ile de apel ∫i
3 speciali∫ti Ón management ∫i organizare institu˛ional„. La
constituirea comisiilor vor fi avu˛i Ón vedere, Ón principal,
procurorii care au urmat cursuri de management.

(3) Comisia de examinare este prezidat„ de un procuror
ales de membrii acesteia.

(4) Din comisia de examinare nu pot face parte membrii
Consiliului Superior al Magistraturii ∫i persoanele din
conducerea Institutului Na˛ional al Magistraturii.

Art. 21. — (1) Comisia de organizare verific„
Óndeplinirea condi˛iilor prev„zute de lege pentru Ónscrierea
la concurs sau examen.

(2) Cu 10 zile Ónainte de data desf„∫ur„rii concursului
sau examenului, pe paginile de Internet ale Consiliului
Superior al Magistraturii, Institutului Na˛ional al Magistraturii,
Ministerului Justi˛iei ∫i la sediile parchetelor se vor afi∫a
listele cu candida˛ii ale c„ror dosare au fost admise.

(3) Candida˛ii respin∫i Ón urma verific„rii pot formula
contesta˛ii, Ón termen de 24 de ore de la afi∫are, la sec˛ia
pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii.
Contesta˛iile vor fi solu˛ionate Ón termen de 3 zile. Solu˛ia
adoptat„ se comunic„ Ón cadrul aceluia∫i termen.

(4) Solu˛ia sec˛iei poate fi atacat„ la Plen Ón termen de
48 de ore de la comunicare. Plenul se pronun˛„ prin
hot„r‚re Ón termen de 3 zile de la primirea contesta˛iei.
Hot„r‚rea Plenului se afi∫eaz„ Ón acela∫i termen, Ón
locurile prev„zute la alin. (2).

Art. 22. — (1) Examinarea candida˛ilor se face prin
sus˛inerea urm„toarelor probe:

a) testare psihologic„, evaluarea capacit„˛ii candidatului
de a lua decizii ∫i de a-∫i asuma r„spunderea ∫i
verificarea rezisten˛ei la stres;

b) prezentarea unui proiect referitor la exercitarea
atribu˛iilor specifice func˛iei de conducere pentru care
candideaz„;

c) testare scris„ privind managementul, comunicarea ∫i
resursele umane.

(2) Data, locul, tematica ∫i bibliografia concursului sau
examenului se aprob„ de Consiliul Superior al
Magistraturii, la propunerea Institutului Na˛ional al
Magistraturii, ∫i se afi∫eaz„ pe paginile de Internet ale
Consiliului Superior al Magistraturii, Institutului Na˛ional al
Magistraturii, Ministerului Justi˛iei ∫i la sediile parchetelor,
cu cel pu˛in 30 de zile Ónainte de data desf„∫ur„rii
acestuia.

Art. 23. — (1) Testarea psihologic„, evaluarea
capacit„˛ii candidatului de a lua decizii ∫i de a-∫i asuma
r„spunderea ∫i verificarea rezisten˛ei la stres se realizeaz„
pe baza unor teste specifice, propuse de speciali∫ti ai
Institutului Na˛ional al Magistraturii ∫i Ónsu∫ite de comisia
de examinare.

(2) Rezultatele test„rii psihologice, ale evalu„rii
capacit„˛ii candidatului de a lua decizii ∫i de a-∫i asuma
r„spunderea ∫i ale verific„rii rezisten˛ei la stres pot fi
contestate Ón termen de 24 de ore de la afi∫are.
Contesta˛ia se solu˛ioneaz„ de comisia de examinare, cu
concursul speciali∫tilor din cadrul Consiliului Superior al
Magistraturii.

(3) Rezultatele reevalu„rii sunt definitive.
(4) Rezultatele test„rii prev„zute la alin. (1) sunt

eliminatorii.
Art. 24. — (1) Proiectul referitor la exercitarea atribu˛iilor

specifice func˛iei de conducere se depune la Institutul
Na˛ional al Magistraturii cu cel pu˛in 7 zile Ónainte de data
desf„∫ur„rii concursului sau examenului.

(2) Candida˛ii declara˛i admi∫i la testarea prev„zut„ la
art. 23 sus˛in proiectul, oral, Ón fa˛a comisiei de examinare,
care va acorda candidatului o not„ final„ ce reprezint„
media notelor acordate de fiecare membru al comisiei.

Art. 25. — Testarea scris„ const„ Ón verificarea
cuno∫tin˛elor privind managementul, comunicarea ∫i
resursele umane.

Art. 26. — (1) Cu o zi Ónainte de testarea scris„,
comisia de examinare va stabili un set de 3 variante de
subiecte.

(2) Subiectele vor fi puse Ón plicuri separate, sigilate,
care vor fi desf„cute Ón ziua concursului sau examenului,
dup„ intrarea Ón sal„ a candida˛ilor, Ón prezen˛a acestora.

(3) Subiectele pentru lucr„rile scrise se stabilesc prin
tragere la sor˛i, se multiplic„ ∫i se predau delega˛ilor din
s„lile de concurs sau examen, desemna˛i de comisia de
organizare.

(4) Responsabilul de sal„ comunic„ subiectele, ora c‚nd
Óncepe ∫i ora c‚nd se Óncheie proba.

(5) Pe toat„ durata desf„∫ur„rii test„rii scrise, Ón s„lile
de concurs sau examen au acces numai membrii comisiei
de examinare ∫i delega˛ii care supravegheaz„ desf„∫urarea
concursului sau examenului.

Art. 27. — (1) Timpul destinat pentru elaborarea
lucr„rilor scrise se stabile∫te de c„tre comisia de
examinare ∫i nu poate dep„∫i 3 ore. La expirarea timpului
stabilit pentru testarea scris„, candidatul pred„ lucrarea,
sub semn„tur„, iar delegatul care a supravegheat
desf„∫urarea concursului sau examenului men˛ioneaz„ Ón
borderou num„rul de pagini al lucr„rii respective ∫i aplic„
∫tampila Consiliului Superior al Magistraturii.
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(2) Pentru fiecare sal„ de concurs sau examen se
Óntocmesc un borderou separat ∫i un proces-verbal tipizat.

(3) Delegatul care a supravegheat desf„∫urarea
concursului sau examenului pred„ lucr„rile comisiei de
organizare, care le numeroteaz„ ∫i le Ónscrie Ón borderoul
centralizator.

(4) Pe toat„ durata desf„∫ur„rii test„rii scrise este
interzis„ p„r„sirea s„lii de concurs sau examen de c„tre
candida˛i. P„r„sirea temporar„ a s„lii de concurs sau
examen se face numai Ón cazuri excep˛ionale, cu Ónso˛itor.

(5) Frauda dovedit„ atrage eliminarea din concurs sau
examen. Œn acest caz responsabilul de sal„ consemneaz„
Ón procesul-verbal faptele ∫i m„surile luate, iar lucrarea se
anuleaz„ cu men˛iunea îfraud„“. Procesul-verbal se
comunic„ pre∫edintelui comisiei de examinare ∫i
candidatului respectiv.

Art. 28. — (1) Corectarea lucr„rilor se face conform
baremului stabilit de comisia de examinare, barem care se
afi∫eaz„ la sf‚r∫itul test„rii scrise.

(2) Fiecare lucrare va fi corectat„ de 3 membri ai
comisiei de examinare, dintre care 2 procurori ∫i un
specialist Ón management ∫i organizare institu˛ional„.
Lucrarea scris„ se noteaz„ cu note de la 1 la 10 de c„tre
fiecare dintre cei 3 membri ai comisiei care corecteaz„
lucrarea.

(3) Nota lucr„rii scrise reprezint„ media aritmetic„ a
notelor acordate de c„tre fiecare dintre cei 3 membri ai
comisiei de examinare.

(4) Pe timpul corect„rii, col˛ul lucr„rii nu se desigileaz„.
Notele acordate se Ónscriu Ón borderou sub semn„tura
celor care le-au acordat ∫i apoi pe lucrare, de c„tre
pre∫edintele comisiei de examinare, dup„ care se introduc
Ón baza de date a comisiei de examinare. Dup„ efectuarea
acestor opera˛iuni se desface col˛ul sigilat al lucr„rii ∫i se
coreleaz„ num„rul lucr„rii cu numele candidatului.

(5) Rezultatul test„rii scrise se afi∫eaz„ pe pagina de
Internet a Institutului Na˛ional al Magistraturii ∫i la sediul
acestuia.

Art. 29. — (1) Candidatul nemul˛umit de nota ob˛inut„
la lucrarea scris„ poate solicita, Ón termen de 48 de ore
de la data afi∫„rii rezultatelor, recorectarea lucr„rii scrise.
Cererile de recorectare se depun la Institutul Na˛ional al
Magistraturii.

(2) Lucr„rile scrise se recorecteaz„ de c„tre ceilal˛i
4 membri ai comisiei de examinare.

(3) Œn vederea recorect„rii, lucr„rile scrise se vor
resigila, fiind Ónscrise Óntr-un borderou separat. Rezultatele
Ón urma recorect„rii se afi∫eaz„ la sediul Institutului
Na˛ional al Magistraturii, al Consiliului Superior al
Magistraturii ∫i la sediile parchetelor Ón cadrul c„rora Ó∫i
desf„∫oar„ activitatea candida˛ii, precum ∫i pe paginile de
Internet ale Consiliului Superior al Magistraturii ∫i
Institutului Na˛ional al Magistraturii.

Art. 30. — (1) Nota final„ a concursului sau examenului
reprezint„ media aritmetic„ dintre nota de la proiect ∫i nota
de la proba scris„.

(2) Pe baza notei finale se Óntocme∫te tabelul de
clasificare a candida˛ilor, care se afi∫eaz„ la sediul
Consiliului Superior al Magistraturii, al Institutului Na˛ional
al Magistraturii ∫i la sediile parchetelor de la care provin
candida˛ii, precum ∫i pe paginile de Internet ale Consiliului
Superior al Magistraturii, Institutului Na˛ional al Magistraturii
∫i Ministerului Justi˛iei.

(3) Func˛ia de conducere vacant„ va fi ocupat„ de
candidatul care a ob˛inut cea mai mare not„ final„.

(4) Œn caz de medii egale, departajarea candida˛ilor se
face Ón func˛ie de nota ob˛inut„ la testarea scris„, iar dac„
∫i acestea sunt egale, va fi avut„ Ón vedere vechimea cea
mai mare Ón func˛ia de judec„tor sau procuror.

(5) Pentru a ocupa func˛ia pentru care candideaz„,
procurorul trebuie s„ ob˛in„ cel pu˛in media 7 (∫apte), iar
notele, at‚t la proiect, c‚t ∫i la lucrarea scris„, s„ fie cel
pu˛in 5 (cinci).

Art. 31. — Consiliul Superior al Magistraturii valideaz„
rezultatul concursului sau examenului pentru numirea Ón
func˛ii de conducere a procurorilor.

CAPITOLUL V
Dispozi˛ii finale

Art. 32. — Numirea judec„torilor ∫i procurorilor care au
ob˛inut rezultatul cel mai bun la concurs sau, dup„ caz, au
fost declara˛i admi∫i la examen Ón func˛iile pentru care au
candidat se face pe o perioad„ de 3 ani, cu posibilitatea
reÓnvestirii, o singur„ dat„, Ón condi˛iile prev„zute de lege
∫i de prezentul regulament.

Art. 33. — Dispozi˛iile prezentului regulament se aplic„
Ón mod corespunz„tor Ón cazul organiz„rii concursului sau
examenului pentru numirea Ón func˛ii de conducere a
judec„torilor militari ∫i procurorilor militari.
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