
 Către secretariatul grupului de lucru 

pentru coordonarea şi monitorizarea 

                                                                         Pilonului IV 

 

 

          Cu referire la şedinţa grupului pentru coordonarea şi monitorizarea 

Pilonului IV al Strategiei de reformă a sectorului justiţiei din 13 septembrie 

2012 în cadrul căreia a fost examinat proiectul raportului grupului de lucru privind 

gradul de implementare de către instituţiile responsabile a acţiunilor programate în 

Planul de acţiuni pentru trimestrul IV al anului 2012 – semestrul I al anului 2012, la 

pct.4.1.1.(1) „Modificarea cadrului normativ în vederea simplificării modului de 

calculare a salariului şi reevaluării garanţiilor sociale ale actorilor din sectorul 

justiţiei”, cu votul unanim al membrilor grupului de lucru a fost acceptată 

propunerea prezentată de mine în calitate de membru al acestui grup, privind 

rezultatele îndeplinirii acestei acţiuni şi necesitatea prezentării unor recomandări 

despre modificarea şi completarea  proiectului de lege privind salarizarea 

judecătorilor Curţii Constituţionale, judecătorilor  judecătoriilor, personalului 

instanţelor judecătoreşti şi al Curţii Constituţionale, elaborat de Ministerul Justiţiei 

şi includerea procurorilor în acelaşi proiect de lege cu judecătorii. 

În vederea argumentării celor expuse mai sus şi a elaborării unui proiect de 

lege care ar prevedea o salarizare adecvată a procurorilor în raport cu salarizarea 

judecătorilor în conformitate cu prevederile documentelor internaţionale şi bunele 

practici existente în statele cu o democraţie avansată din Europa, vin cu următoarele. 

Recent, Procuratura Generală a examinat proiectul de lege privind modificarea 

şi completarea Legii nr.355-XV din 23 decembrie 2005 cu privire la sistemul de 

salarizare în sectorul bugetar, elaborat de Ministerul muncii, protecţiei sociale şi 

familiei care a fost remis pentru coordonare şi expunere de opinii. 

 

1. Aspecte generale  

S-a stabilit că din acest proiect de lege elaborat la finele anului 2011, au fost 

excluse mai multe instituţii care de rînd cu Procuratura, potrivit Capitolului IX din 

Constituţie  fac parte din autoritatea judecătorească, cum ar fi: Consiliul Superior al 

Magistraturii, Curtea Supremă de Justiţie, Curţile de Apel, judecătoriile şi 

autoritatea de jurisdicţie constituţională (anterior aceste instituţii de rînd cu 

Procuratura erau incluse în proiectul iniţial într-un capitol separat).  

Anul curent, Ministerul Justiţiei şi Curtea Supremă de Justiţie  au elaborat un 

proiect de lege privind salarizarea judecătorilor Curţii Constituţionale, judecătorilor  

judecătoriilor, personalului instanţelor judecătoreşti şi al Curţii Constituţionale, 

prevederile căreia se aplică: 
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a) judecătorilor şi judecătorilor-asistenţi ai Curţii Constituţionale; 

b) judecătorilor Curţii Supreme de Justiţie; 

c) judecătorilor Curţilor de Apel; 

d) judecătorilor judecătoriilor; 

e) personalului instanţelor judecătoreşti (secretarul general al instanţei de 

judecată, referentul judecătorului şi grefierul instanţelor judecătoreşti) şi personalul 

al Curţii Constituţionale (referentul judecătorului şi grefierul).  

          Cu regret, procurorii nu au fost incluşi în  proiectul  respectiv, deşi  după  cum  

s-a menţionat anterior fac parte din aceeaşi autoritate cu judecătorii. 

În opinia noastră, acest lucru reprezintă o încălcare a principiului 

independenţei Procuraturii, constituind un mijloc de presiune politică exercitat 

asupra procurorilor care nu beneficiază de un tratament echitabil şi 

nediscriminatoriu în raport cu alte categorii aparţinînd aceluiaşi corp profesional. 

Dacă se presupune că la mijloc este faptul că la moment procurorii nu au 

statut de magistraţi, urmează de menţionat că de acest statut nu se bucură nici 

judecătorii Curţii Constituţionale şi judecătorii asistenţi, ceea ce nu a constituit un 

obstacol pentru remunerarea acestora de nivelul judecătorilor instanţelor 

judecătoreşti. 

Pentru informare: De statutul de magistrat nu dispun şi procurorii din 

Germania, Marea Britanie, Irlanda, etc. ceea ce nu constituie un obstacol pentru ca 

aceştea să beneficieze de un salariu egal cu cel al judecătorilor şi de celelalte 

garanţii sociale, fără careva condiţii sau discriminare.  

De asemenea, urmează de luat în consideraţie faptul, că potrivit prevederilor 

pct.2.2.8. din Strategia de reformă a sectorului justiţiei pentru anii 2011-2016, 

aprobată prin Legea nr.231 din 25.11.2011, precum şi a Planului de acţiuni pentru 

implementarea Strategiei de reformă a sectorului justiţiei pentru anii 2011-2016, 

aprobat prin Hotărîrea Parlamentului nr.6 din 16.02.2012, se prevede modificarea 

cadrului normativ în vederea acordării procurorilor a statutului de magistrat. 

Prevederi similare se conţin şi în Capitolul I. „EDIFICAREA STATULUI DE 

DREPT”, Secţiunea B. „Reforma justiţiei”, pct.19 din Hotărîrea Guvernului nr.289 

din 07.05.2012 cu privire la aprobarea Planului de acţiuni al Guvernului pentru anii 

2012-2015, unde se prevede acordarea graduală a statutului de magistrat 

procurorilor. 

 

2. Norme internaţionale încălcate 

Articolul 14 din Convenţia Europeană pentru Apărarea Drepturilor Omului şi 

jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului, prevăd că exercitarea 

drepturilor şi libertăţilor recunoscute de Convenţie trebuie să fie asigurată fără nici o 

deosebire bazată, în special, pe sex, rasă, culoare, limbă, religie, opinii politice sau 

orice alte opinii, origine naţională sau socială, apartenenţă la o minoritate naţională, 

avere, naştere sau orice altă situaţie. 

De asemenea, în temeiul art. 1 din Protocolul nr. 12 la Convenţie, exercitarea 

oricărui drept prevăzut de legea naţională a unui stat contractant este asigurată, fără 

nici o discriminare întemeiată în special pe sex, rasă, culoare, limbă, religie, opinii 

politice sau orice alte opinii, origine naţională sau socială, apartenenţa la o 

minoritate naţională, avere, naştere sau orice altă situaţie şi nimeni nu poate face 



obiectul unei discriminări din partea unei autorităţi publice, dacă aceasta ar fi 

întemeiată pe unul din motivele arătate anterior. 

Or, prin acordarea unor condiţii privilegiate doar unor categorii  distincte din 

care fac parte din sectorul justiţiei, judecătorilor care îşi desfăşoară activitatea în 

cadrul instanţelor judecătoreşti şi Curtea Constituţională, precum şi CSM, s-a creat o 

discriminare faţă de procurorii care activează în cadrul organelor Procuraturii. 

 De asemenea, în acest sens, au fost ignorate şi prevederile unor acte 

normative internaţionale care prevăd remunerarea adecvată a procurorilor şi 

judecătorilor la care urmează să se facă referinţă pe parcurs. 

 

3. Importanţa unei remunerări adecvate 

Salarizarea este un aspect al independenţei personale a procurorului. 

Însuşi Parlamentul Republicii, prin pct.4.1.1. din Strategia de reformă a 

sistemului judiciar pentru anii 2011-2016 şi a Planului de acţiuni pentru 

implementarea Strategiei, evidenţiază faptul necesităţii  ridicării substanţiale a 

salariilor actorilor din sectorul justiţiei şi simplificarea criteriilor de calculare a 

salariilor. 

Obiectivul principal al salarizării este de a oferi unui procuror o remunerare 

echitabilă care să ţină seama de dificultăţile legate de practicarea acestei funcţii şi 

care să-i permită să se protejeze de presiunile care i-ar putea afecta independenţa şi 

imparţialitatea. 

 

  4. Standarde internaţionale incidente 

Stabilirea remunerării procurorilor sau modificarea acesteia nu se poate face 

decît cu luarea în considerare a acestui aspect, ţinîndu-se seama de principiile 

stabilite în instrumentele internaţionale adoptate de organisme interguvernamentale 

sau asociative.  

În scopul argumentării necesităţii salarizării adecvate a procurorilor în raport 

cu salarizarea judecătorilor şi asimilării statutului procurorilor cu cel al judecătorilor 

vin multiplele acte normative internaţionale care reglementează rolul procuraturii, 

statutul şi garanţiile sociale ale procurorilor din Europa.  

Astfel, cu privire la importanţa remunerării adecvate a procurorilor urmează 

de menţionat: 

- Recomandarea Rec (2000) 19 a Comitetul Miniştrilor al Consiliului Europei 

privind rolul procuraturii în sistemul de justiţie penală; 

-  Liniile directoare cu privire la rolul procurorilor, elaborate de ONU în 1990; 

- Standardele privind responsabilitatea profesională şi declaraţia privind 

îndatoririle şi drepturile esenţiale ale procurorilor, elaborate de Asociaţia 

Internaţională a Procurorilor în anul 1999; 

-  Declaraţia de la Bordeaux a Consiliului Consultativ al Judecătorilor 

Europeni şi Consiliului Consultativ al Procurorilor Europeni cu privire la “Rolul 

judecătorilor şi  procurorilor intr-o societate democratică”; 

- Raportul Comisiei Europeane pentru Democraţie prin Drept (Comisia de la 

Veneţia) privind standardele europene referitoare la independenţa sistemului 

judiciar, Partea II – Procuratura şi organele de urmărire penală, adoptat de Comisia 

de la Veneţia la cea de-a 85 a sesiune plenară (Veneţia, 17-18 decembrie 2010 

nr.CDL-AD(2010)040); 



- Principiile de la Bangalore cu privire la conduita judiciară, adoptat de 

Grupul judiciar de întărire a integrităţii magistraţilor în şedinţa care a avut loc la 

Palatul Păcii din Haga, 25 -26 noiembrie 2002 etc. 

Astfel, în conformitate cu Recomandarea Rec(2000)19 a Comitetului 

Miniştrilor către Statele membre privind rolul Procuraturii în sistemul de 

justiţie penală (adoptată de către Comitetul Miniştrilor, la 6 octombrie 2000, la 

cea de-a 724 reuniune a Delegaţilor Miniştrilor), la pct.5 lit.d) se prevede că 

„legea urmează să garanteze, pentru exercitarea funcţiilor sale, condiţii 

rezonabile, inclusiv un statut, o remunerare şi o pensie în conformitate cu 

importanţa îndatoririlor exercitate, precum şi o vârsta corespunzătoare pentru 

pensionare”. 

În acest context, Biroul Înaltului Comisariat al Naţiunilor Unite pentru 

Drepturile Omului în Liniile Directoare privind Rolul Procurorilor, adoptat de 

Congresul al VIII-lea al ONU pentru prevenirea Criminalităţii şi Tratamentului 

Infractorilor (Havana, Cuba, 27 august – 7 septembrie 1990) a stipulat expres în 

pct.3, care reglementează statutul procurorilor şi condiţiile de serviciu, „Procurorii, 

în calitate de reprezentanţi esenţiali a administrării justiţiei, sunt obligaţi să 

menţină onoarea şi demnitatea profesiei lor”. 

Recent, Consiliul Consultativ al Judecătorilor Europeni şi Consiliul 

Consultativ al Procurorilor Europeni au adoptat un document comun, Avizul 

nr.12(2009) şi nr.4(2009), care este cunoscut ca Declaraţia de la Bordeaux din 20 

septembrie 2009, intitulat  „Judecătorii  şi procurorii într-o societate democratică”, 

potrivit căruia, „Rolul distinct, dar complementar al procurorilor şi judecătorilor este 

o garanţie necesară pentru o justiţie echitabilă, imparţială şi eficientă. În exerciţiul 

funcţiilor lor, judecătorii şi procurorii trebuie să se bucure de independenţă, şi, de 

asemenea, trebuie să fie şi să apară independenţi unii de ceilalţi (pct.3). 

Aplicarea legii şi , unde este cazul, puterile discreţionare ale procurorilor din 

faza premergătoare a procesului impun ca statutul procurorilor să fie garantat 

prin lege, la cel mai înalt nivel posibil, într-o manieră similară cu cel al 

judecătorilor. Aceştia vor fi independenţi şi autonomi în luarea deciziilor şi îşi vor 

exercita atribuţiile într-un mod echitabil, obiectiv şi imparţial. 

Independenţa procuraturii constituie un corolar indispensabil al independenţei 

autorităţii judecătoreşti. (Corolar - Concluzie care se deduce direct dintr-o teoremă 

demonstrată)”. (pct.6, 9 şi 10). 

În nota explicativă la Declaraţie, Partea I. „ÎNTRODUCERE”, litera a) „Scopul 

Avizului„ la pct.2. se prevede, „este misiunea Statului să stabilească şi să garanteze 

funcţionarea unui sistem de justiţie eficient care să respecte drepturile omului şi 

libertăţile fundamentale. În ceea ce priveşte numărul de actori participanţi la această 

misiune, care aparţin fie organismelor publice, fie celor private cum ar fi avocaţii, 

un rol cheie în garantarea funcţionării justiţiei, într-o manieră independentă şi 

imparţială, este jucat de judecători şi de procurori”. 

Respectarea principiilor de mai sus înseamnă ca statutul procurorilor să 

fie garantat prin lege la nivelul cel mai înalt posibil, într-o manieră similară cu 

cel al judecătorilor.  

Proximitatea şi complementaritatea naturii sarcinilor judecătorilor şi 

procurorilor creează exigenţe şi garanţii similare în ceea ce priveşte statutul lor 

şi condiţiile de angajare, respectiv cu privire la recrutare, formare, dezvoltarea 



carierei, disciplină, transferul numai în condiţiile legii sau prin consimţămînt, 

remunerarea, încheierea funcţiei şi libertatea de a înfiinţa asociaţii profesionale 

(alineatul 8 din Declaraţie). 

Conform sistemelor naţionale în vigoare, atît judecătorii, cît şi procurorii 

trebuie să fie direct asociaţi administraţiei şi managementului serviciilor lor 

respective. În acest scop, mijloace financiare suficiente, cît şi infrastructură şi 

resurse materiale şi umane adecvate trebuie puse la dispoziţia judecătorilor şi a 

procurorilor şi trebuie utilizate şi gestionate sub autoritatea lor (alineatul 4 din 

Declaraţie). 

Potrivit avizului la Principiile de la Bangalore cu privire la conduita 

judiciară, adoptat de Grupul judiciar de întărire a integrităţii magistraţilor în 

şedinţa care a avut loc la Palatul Păcii din Haga, 25 -26 noiembrie 2002, „Pilonii 

unei justiţii profesioniste, competente, eficiente şi prietenoase sunt cei trei „i”: 

independenţa,  imparţialitatea  şi  integritatea. Printre preocupările judecătorilor şi  

procurorilor vizînd independenţa justiţiei, imparţialitatea magistratului şi integritatea 

puterii judiciare, trebuie să se numere  şi analizarea  şi  chiar  însuşirea  standardelor 

internaţionale privind conduita judiciară. 

Iar pentru că în sistemul continental de drept judecătorii şi procurorii au un 

statut profesional apropiat, s-a constatat că îndrumările de faţă se aplică ambelor 

categorii de magistraţi, motiv pentru care s-a preferat în titlul lucrări  referirea la 

„conduita judiciară” şi nu doar la  „conduita judecătorului”. 

Sub acest aspect, Raportul Comisiei Europeane pentru Democraţie prin Drept 

(Comisia de la Veneţia) privind standardele europene referitoare la independenţa 

sistemului judiciar, Partea II – Procuratura şi organele de urmărire penală, adoptat 

de Comisia de la Veneţia la cea de-a 85 a sesiune plenară (Veneţia, 17-18 

decembrie 2010 nr. CDL-AD(2010)040),  prevede la pct.15 şi 18, „Procurorul 

trebuie să acţioneze în mod corect şi imparţial. Chiar şi în sistemele care nu recunosc 

calitatea de magistrat a procurorului, acesta trebuie să acţioneze într-o manieră 

judiciară.  

Calităţile cerute unui procuror, sunt similare cu cele ale judecătorilor şi 

impun existenţa unor proceduri adecvate de numire şi promovare.  

La nevoie, procurorul, ca şi judecătorul, va avea ocazia de a lua anumite 

decizii nepopulare care pot fi subiectele criticii în mass media şi pot de asemenea 

deveni subiect de controversă politică. Din aceste motive, este necesar să se asigure 

un mandat adecvat şi proceduri specifice pentru promovarea, răspunderea 

disciplinară şi eliberarea din funcţie care vor garanta astfel că procurorii nu vor fi 

victimizaţi pentru luarea unor decizii nepopulare”. 

De asemenea, la pct.69 şi 70 capitolul „Salarizarea şi pregătirea profesională” 

al Raportului Comisiei de la Veneţia, se prevede, „Analogic ca şi în cazul 

judecătorilor, remunerarea procurorilor în acord cu importanţa sarcinilor 

îndeplinite este esenţială pentru un sistem de justiţie penală eficient şi corect”.  

Aici sînt relevante şi prevederile Recomandării nr.94(12) privind 

independenţa, eficienţa şi rolul judecătorului adoptată de Comitetul Miniştrilor al 

Consiliului Europei care îndrumă, pe de-o parte, ca puterea legislativă şi executivă 

să se asigure că judecătorii sunt independenţi şi că această independenţă nu le este 

afectată în nici-un fel (Principiul I, pct. 2), şi, pe de altă parte, recomanda 



ca remuneraţia judecătorilor să fie în concordanţă cu demnitatea şi statutul lor 

(Principiul III, pct. 1 lit. b). 

Principalul este că potrivit memorandului explicativ la recomandarea 

respectivă, aceste prevederi urmează a fi aplicate şi în privinţa procurorilor, într-o 

măsură similară cu cele ale judecătorilor. 

In acest context, este oportun de menţionat şi concluziile Comisiei de la 
Veneţia, adoptate la cea de a 85-a şedinţă plenară din 17-18 decembrie 2010, pe 
marginea raportului „Normele europene referitoare la independenţa sistemului 
judiciar”, care în pct. 21 constată „Este esenţial ca remunerarea procurorilor 

să fie proporţională importanţei atribuţiilor exercitate, pentru ca 

sistemul de justiţie penală să fie eficient şi echitabil”. 
În acelaşi raport, la capitolul H „REMUNERARE şi FORMARE (par. 69), 

experţii subliniază următoarele „Ca şi pentru judecători, este esenţial ca 

remunerarea procurorilor să fie proporţională importanţei atribuţiilor 

exercitate pentru ca sistemul de justiţie penală să fie eficient şi echitabil. 

O remunerare suficientă este de asemenea necesară pentru a reduce 

riscul corupţiei printre procurori”. 
 

   5. Salarizarea procurorilor în diferite state europene, inclusiv celor din 

CSI (post-sovietice) 

Cît priveşte cuantumul remuneraţiei procurorilor în alte ţări, menţionăm 

rezultatele constatate de către Comisia Europeană pentru Eficienţa Justiţiei din 

cadrul Consiliului Europei.  

Potrivit studiului CEPEJ, salariul procurorului la debutul carierei, al unui 

procuror care activează de mai mulţi ani în Procuratură, sau a celor care activează în 

Procuratura Generală,  Republica Moldova se situează pe ultimul loc  din 45 de state 

respondente, fiind foarte departe, de standardele la care ar trebui sa fie raportată 

salarizarea acestora pentru a oferi o reală independenţa economică. 

 

   Concluzii şi propuneri: 

Potrivit actelor normative internaţionale urmează de făcut următoarele 

concluzii: 

a) rolul garantării funcţionării justiţiei, într-o manieră independentă şi 

imparţială, îi aparţine judecătorilor şi procurorilor; 

b) statutul procurorilor urmează să fie garantat prin lege, la cel mai înalt 

nivel posibil, într-o manieră similară cu cel al judecătorilor;  

c) analogic ca şi în cazul judecătorilor, remunerarea procurorilor în 

acord cu importanţa sarcinilor îndeplinite este esenţială pentru un sistem de 

justiţie penală eficient şi corect. 

 

Urmare a studiului efectuat, Procuratura Generală propune includerea 

procurorilor din organele Procuraturii în proiectul de Lege privind salarizarea 

judecătorilor Curţii Constituţionale, judecătorilor  judecătoriilor, personalului 

instanţelor judecătoreşti şi al Curţii Constituţionale, elaborat de Ministerul 

Justiţiei şi Curtea Supremă de Justiţie, care urmează a fi intitulat: proiectul de 

Lege „privind salarizarea judecătorilor Curţii Constituţionale, judecătorilor  

judecătoriilor, a procurorilor şi a personalului instanţelor judecătoreşti, al 



Curţii Constituţionale, Consiliului Superior al Magistraturii şi organele 

Procuraturii”.  

În acest caz, sîntem disponibili pentru o conlucrare în acest sens cu Ministerul 

Justiţiei în vederea elaborării în termen restrîns a proiectului de rigoare. 

De menţionat, propunerea expusă la lit.b) derivă din Hotărîrea Curţii 

Constituţionale nr.4 din 27.01.2000 privind controlul constituţionalităţii unor 

prevederi din legile care reglementează asigurarea cu pensii a judecătorilor, 

procurorilor, anchetatorilor Procuraturii şi funcţionarilor publici, potrivit căreia 

asigurarea  materială,  inclusiv  asigurarea  cu pensii  a  judecătorilor şi 

procurorilor, este reglementată prin acte juridice  speciale, unitare  şi  obligatorii. 

La elaborarea proiectului urmează să fie luate în consideraţie următoarele: 

1. Salariul Procurorului General să fie ajustat la salariul Preşedintelui 

Curţii Supreme de Justiţie; 

2. Salariul Prim-adjunctului Procurorului General şi adjuncţilor 

Procurorului General urmează să fie ajustate la salariul vicepreşedinţilor 

Curţii Supreme de Justiţie;  

3. Salariul procurorului în Procuratura Generală să fie ajustat la salariul 

judecătorului Curţii Supreme de Justiţie; 

4. La compartimentul „Procuratura UTA Găgăuzia, procuratura 

mun.Chişinău, Procuratura Anticorupţie” salariile pentru procurorii din 

procuraturile respective să fie stabilite ţinînd cont de salariile 

Preşedintelui şi judecătorilor Curţii de apel; 

5. Salariile procurorilor teritoriali şi specializaţi precum şi salariile 

procurorilor din procuraturile teritoriale şi specializate urmează a fi 

ajustate la salariile Preşedintelui şi judecătorilor judecătoriilor.  

 

       19 septembrie 2012 

 

     Membrul grupului pentru coordonarea 

     şi monitorizarea Pilonului IV, 

     procuror, şef-interimar al Secţiei juridice 

     implementare a reformelor legislative şi 

     instituţionale                                                                           Valentin COVALI 
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