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Stimați colegi,
La 01.08.2016 a intrat în vigoare Legea nr.3 din 25.02.2016 cu privire la
Procuratură. Actul legislativ dezvoltat în Regulamentul Consiliului Superior al
Procurorilor reglementează noi proceduri în materie de transfer și promovare a
procurorilor.
Urmare a discuțiilor avute în ședința din 24.06.2017 (rubrica diverse),
Consiliul Superior al Procurorilor intervine cu unele explicații, după cum urmează:
1. La concursul pentru ocuparea funcţiilor prin transfer pot participa doar
procurorii care activează în procuratura de acelaşi nivel cu procuratura în care
doreşte să fie transferat.
2. Transferul procurorilor din procuratura teritorială în procuraturile
specializate sau Procuratura Generală, fie din procuratura specializată în
Procuratura Generală reprezintă promovare.
3. Numirea unui procuror, în rezultatul procedurilor de concurs, într-o
funcție de procuror-şef sau de adjunct al procurorului-şef reprezintă promovare.
4. Atât transferul procurorilor, cât și promovarea acestora se face exclusiv
prin concurs.
5. Procurorii care doresc în perspectivă transferul sau promovarea, vor
adresa direct Colegiului pentru evaluarea performanțelor procurorilor, cereri prin
care vor solicita evaluarea extraordinară.
6. Secretariatul ad-hoc (ulterior, aparatul) al Consiliului Superior al
Procurorilor va înscrie candidații în Registre, corespunzător traseului urmărit, în
baza următoarelor acte: a) cererea de înscriere în Registru sau, după caz,
Registre; b) copia de pe hotărârea Colegiului de evaluare a performanțelor
procurorilor; c) certificatul medical privind corespunderea pentru exercitarea
funcţiei de procuror, eliberat în conformitate cu prevederile Ordinului Ministrului
Sănătății nr.761 din 04.10.2016, publicat în Monitorul Oficial nr.379386/1831 din 04.11.2016.
7. Consiliul Superior al Procurorilor va refuza, prin hotărâre, înscrierea în
Registru a procurorilor care doresc în perspectivă transferul sau promovarea doar
dacă setul de acte necesar a fi prezentate este incomplet sau dacă există alte motive

de incompatibilitate (exemplu: procurorul are antecedente disciplinare nestinse;
nu are vechimea în muncă necesară etc).
8. În lipsa motivelor ce generează refuzul înscrierii procurorului în Registru,
secretariatul ad-hoc (ulterior - aparatul) va efectua înscrierea în Registru, fără ca
Consiliul Superior al Procurorilor să adopte o hotărâre în acest sens.
9. Pot depune cereri prin care să solicite evaluarea extraordinară a
performanțelor, în vederea transferului, doar procurorii care au o vechime în
funcție de procuror de cel puțin 2 (doi) ani, iar în vederea promovării în funcție,
doar procurorii care au o vechime în funcție de procuror de cel puțin 5 (cinci) ani.
10. Procurorul care doreşte un transfer sau o promovare în sensul pct.2 al
prezentei explicații, poate fi înscris în Registru dacă în ultimii 2 (doi) ani până la
depunerea cererii de înscriere în Registru a fost supus evaluării performanţelor.
Procurorul care doreşte o numire în funcţia de procuror-şef sau de adjunct al
procurorului-şef poate fi înscris în Registru dacă în ultimul (1) an până la
depunerea cererii de înscriere în Registru a fost supus evaluării performanţelor.
11. Sunt în drept să participe la concursurile anunțate de Consiliul Superior
al Procurorilor doar procurorii care, până la data menționată în hotărârea
Consiliului prin care funcția a fost scoasă la concurs, s-au înscris în Registrul
corespunzător.
12. Pentru a realiza promovarea procurorilor pe traseul prevăzut la pct.2 al
explicației, la 24.06.2017 Consiliul Superior al Procurorilor a aprobat Registrul
procurorilor care solicită promovarea în funcția de procuror în Procuratura
specializată sau Procuratura Generală. Astfel, procurorii înscriși până la
24.06.2017 în celelalte Registre aprobate de Consiliu, pot formula cereri prin care
să solicite înscrierea și în Registrul procurorilor care solicită promovarea în funcția
de procuror în Procuratura specializată sau Procuratura Generală. Procurorii care
până la 24.06.2017 nu au fost înscriși în Registre, dar care doresc promovarea în
funcția de procuror în Procuratura specializată sau Procuratura Generală, vor
proceda conform explicațiilor de la pct.5 sau, după caz, pct.6 raportat la pct.8.
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