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Referitor la numirea şi destituirea în funcţie a Procurorului General şi 

procurorilor inferiori putem menţiona că diferite state reglementează diferit această 

situaţie.  

Numirea şi demiterea Procurorului general este determinată deseori de forma 

de guvernare în stat.  

Numirea de Preşedintele ţării  

În Bulgaria, Finlanda, Franţa, Germania România Portugalia, Slovacia 

– Procurorul General este numit şi revocat din funcţie de Preşedintele ţării. Pentru 

Franţa, România şi Slovacia, Bulgaria este necesară propunerea de la Consiliul 

Superior al Magistraturii.  În Slovacia Procurorul General numeşte şi revocă din 

funcţie pe Prim Procurorul adjunct şi pe ceilalţi procurori adjuncţi.  În Germania 

pentru ca preşedintele să numească Procurorul general are nevoie de propunerea 

Ministrului Federal al Justiţiei, cu confirmarea Parlamentului (Bundesrat). 

Procurorii de la nivelul landurilor sunt numiţi de către Ministrul de Justiţie al 

landului respectiv, moţiunile procurorilor generali fiind hotărâtoare pentru aceste 

numiri. 

În Irlanda Attorney General” nu are activităţi procesuale dar reprezintă 

procuratura în executiv este desemnat de Preşedintele ţării, la propunerea primului 

ministru nu este un membru al Guvernului, deşi participă la şedinţele Guvernului 

(funcţii consultative). În Portugalia Preşedintele ţării are nevoie de propunerea 

Guvernului pentru a numi Procurorul General. 

 

Numirea de rege  

În Olanda - Procurorul General de pe lîngă Curtea Supremă este numit pe 

viaţă. Membrii Comitetului Procurorilor Generali, procurorii de pe lângă curţile de 

apel şi procurorii districtuali, cît şi procurorii  Naţionali sunt numiţi prin Decret 

Regal. În Belgia – Procurorul General este numit de rege la propunerea 

Parlamentului. Tot regale numeşte în funcţie şi restul procurorilor la propunerea 

procurorului General. 

În Spania  Procurorul General este numit de rege, la propunerea Guvernului 

şi după consultarea Consiliului General al puterii judiciare. 

Potrivit legii de modificare a statului procurorilor, Consiliul Procuraturii Naţionale 

(ca organism reprezentativ al procurorilor) poate să îşi exprime opinia în privinţa 

numirii procurorilor. 



 

Numirea de Guvern  

În Suedia – Procurorul General este numit de către Guvern, pe baza 

competenţelor profesionale şi este inamovibil. Numirea magistraţilor din cadrul 

Procuraturii este de competenţa procurorului general.  Conducătorii procuraturilor 

regionale sunt numiţi de către Guvern, la propunerea Procurorului General.  

În Irlanda de asemenea, Procurorul General  (Director of Public Prosecution) 

este numit de Guvern, pe baza listei de candidaţi selecţionaţi de o Comisie 

statutară.  

Art. 80 din Constituţia Cehiei  stabileşte că Procurorul suprem este numit şi 

demis de Guvern la propunerea Ministrului Justiţiei. Ministrul Justiţiei numeşte şi 

revocă adjuncţii Procurorului suprem, la propunerea acestuia din urmă. În Estonia 

sistemul de numire este similar ca al Cehiei dar ca condiţie suplimentară se cere 

Ministrului justiţiei şi consultarea Comitetului Juridic din Parlament (Riigikogu). 

 

Numirea la Adunarea Naţională a procurorilor 

 În Slovenia - Procurorul General este numit de către Adunarea Naţională, la 

propunerea Guvernului, pentru 6 ani.  Actul de numire se publică în Monitorul 

Oficial. Procurorii sunt numiţi de Guvern, la propunerea Ministrului Justiţiei, care 

la rândul său primeşte propuneri de la Comisia de personal din cadrul procuraturii. 

 

Numirea la Comisia de Serviciu Judiciar 

În Grecia conform Constituţiei Procurorul General şi procurorii subordonaţi 

lui sînt numiţi de Comisia de Serviciu Judiciar, care este alcătuită exclusiv din 

judecători şi procurori sub conducerea Preşedintelui Curţii de Casaţie.  Procurorii 

sînt  inamovibili, numiţi pe viaţă.  

 

Numirea de Parlament 

O altă regulă de numire a Procurorului General este caracteristică pentru 

Letonia, Lituania, Ungaria adică numit de Parlament .  

În Lituania - Procurorul General este numit de Parlament pentru un mandat 

de 7 ani şi este eliberat din funcţie de către Preşedintele Republicii. În Letonia – 

Procurorul general este numit şi eliberat din funcţie de Parlament  la propunerea 

Preşedintelui Curţii Supreme. În Ungaria Procurorul general este ales de către 

Parlament pentru o perioadă de 6 ani la propunerea Preşedintelui Republicii.  

Există state unde funcţia de Procuror General (de exemplu Polonia) este 

exercitată de Ministrul Justiţiei care este numit de Parlament.  Adjuncţii acestuia 

sunt numiţi de Primul Ministru la propunerea Ministrului Justiţiei. Ministrul 

Justiţiei îi numeşte pe ceilalţi procurori (în cazul procurorilor militari, la 

propunerea Ministrului Apărării). Ministrul Justiţiei are şi competenţa de a 

promova procurorii.  

 

Numit de ministrul Justiţiei  

 În Danemarca Procurorului General este numit direct de Ministrul Justiţiei 

 



 

Mandatul  Procurorului General  

 

Bulgaria – 7 ani fără dreptul de a fi reales 

Portugalia – 6 ani fără dreptul de a fi reales 

Olanda  - pe viaţă pînă la atingerea plafonului de vîrstă 65 ani 

Irlanda - pe viaţă pînă la atingerea plafonului de vîrstă 65 ani 

Marea Britanie - pe viaţă pînă la atingerea plafonului de vîrstă 65 ani 

România – 5 ani fără posibilitatea de reinvestire 

Suedia – 4 ani cu dreptul de a fi reales 

Lituania – 7 ani fără dreptul de reinvestire 

Ungaria – 6 ani fără dreptul de reinvestire 

Slovenia - 6 ani fără dreptul de reinvestire 

 

 

 

 

Generalizînd cele studiate putem menţional că cele mai multe tări au ca 

model numirea Procurorului General de către Preşedintele ţării prin decret la 

propunerea Consiliului Superior al Magistraturii. Destituirea Procurorului 

General din funcţie se face de organul care l-a numit. Termenul mandatului de 

obicei variază între 5-7 ani fără dreptul de reinvestire. Procurorii ierarhic inferiori 

sînt numiţi de obicei pînă la atingerea plafonului de vîrstă (63-65 ani).  

 

 

 


