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 30.09.2020 

Vechimile necesare pentru promovarea sau numirea în funcţii 
 

 Funcţiile în care promovează/este numit Vechimea actuală Vechimea propusă în proiect 

 

1.   Judecător la Înalta Curte de Casaţie şi 

Justiţie  

 

 

 

vechime de cel puţin 3 ani în funcţia de 

judecător la curtea de apel şi o vechime de cel 

puţin 18 ani în funcţia de judecător sau 

procuror 

vechime de cel puţin 5 ani în funcţia de 

judecător la curtea de apel şi o vechime 

de cel puţin 18 ani în funcţia de judecător 

sau procuror  

 

2.  Preşedintele, vicepreşedinţii şi preşedinţii 

de secţie ai Înaltei Curţi de Casaţie şi 

Justiţie 

 

judecător care a funcţionat la Înalta Curte de 

Casaţie şi Justiţie cel puţin 2 ani 

Judecător care a funcţionat la Înalta Curte 

de Casaţie şi Justiţie cel puţin 2 ani 

3.  Pentru promovarea în funcţia ori, după caz, 

gradul de judecător de tribunal sau tribunal 

specializat şi procuror la parchetul de pe 

lângă tribunal sau la parchetul de pe lângă 

tribunalul specializat 

 

7 ani vechime în funcţia de judecător sau 

procuror 

     

 

7 ani vechime în funcţia de judecător sau 

procuror 

     

 

4.  Pentru promovarea în funcţia ori, după caz, 

gradul de judecător de curte de apel şi 

procuror la parchetul de pe lângă aceasta; 

 

10 ani vechime în funcţia de judecător sau 

procuror 

9 ani vechime în funcţia de judecător sau 

procuror 

5.  Pentru promovarea în funcţia ori, după caz, 

gradul de procuror la Parchetul de pe lângă 

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. 

 

10 ani vechime în funcţia de judecător sau 

procuror 

10 ani vechime în funcţia de judecător sau 

procuror 
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6. Procuror în cadrul Direcției de Investigarea 

a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată 

și Terorism 

 

vechime de cel puţin 10 ani în funcţia de 

procuror sau judecător 

o vechime de cel puţin 7 ani în funcţia de 

procuror sau judecător 

7.  Procuror în cadrul Direcţiei Naţionale 

Anticorupţie 

vechime de cel puţin 10 ani în funcţia de 

procuror sau judecător 

 

vechime de cel puţin 7 ani în funcţia de 

procuror sau judecător 

8. Pentru numirea în funcţiile de procuror 

general al Parchetului de pe lângă Înalta 

Curte de Casaţie şi Justiţie, prim-adjunct şi 

adjunct acestuia, procuror șef al Direcției 

Naţionale Anticorupţie și al Direcţiei de 

Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate 

Organizată şi Terorism, adjunct al acestora, 

procurori şef de secţie ai Parchetului de pe 

lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, ai 

Direcției Naţionale Anticorupţie și Direcţiei 

de Investigare a Infracţiunilor de 

Criminalitate Organizată şi Terorism 

 

15 ani vechime în funcţia de judecător sau 

procuror 

 

12 vechime ani în funcţia de judecător sau 

procuror  

9.  Pentru funcţia de preşedinte şi 

vicepreşedinte de judecătorie, prim-

procuror al parchetului de pe lângă 

judecătorie şi adjunct al acestuia 

 

6 ani vechime în funcţia de judecător sau 

procuror 

 

6 ani vechime în funcţia de judecător sau 

procuror 

 

10.  Pentru funcţia de preşedinte şi 

vicepreşedinte de tribunal sau tribunal 

specializat, precum şi preşedinte de secţie 

la tribunal, prim-procuror al parchetului de 

pe lângă tribunal sau al parchetului de pe 

8 ani vechime în funcţia de judecător sau 

procuror 

 

8 ani vechime în funcţia de judecător sau 

procuror 
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lângă tribunalul pentru minori şi familie, 

adjunct al acestuia şi procuror şef secţie al 

parchetului de pe lângă tribunal sau al 

parchetului de pe lângă tribunalul pentru 

minori şi familie 

 

11. Pentru funcţia de preşedinte, 

vicepreşedinte, preşedinte de secţie la 

curtea de apel, procuror general al 

parchetului de pe lângă curtea de apel şi 

adjunct al acestuia, procuror şef secţie al 

parchetului de pe lângă curtea de apel 

 

vechime minimă de 12 ani în funcţia de 

judecător sau procuror. 

 

vechime de 10 ani în funcţia de judecător 

sau procuror 

12.  Alte funcţii de conducere din cadrul 

Parchetului de pe lângă Înalta Curte de 

Casaţie şi Justiţie, al Direcţiei Naţionale 

Anticorupţie şi al Direcţiei de Investigare a 

Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi 

Terorism (altele decât cele de la punctul 8) 

 

vechime efectivă de minimum 10 ani (nu se 

precizează în ce funcţii) 

vechime minimă de 10 ani în funcţia de 

procuror sau judecător 

13.  Membrii aleși ai Consiliului Superior al 

Magistraturii judecători şi procurori 

 

vechime de cel puţin 7 ani în funcţia de 

judecător sau procuror definitiv 

vechime de cel puţin 5 ani în funcţia de 

judecător sau procuror definitiv 

14.  Membrii aleşi ai Consiliului Superior al 

Magistraturii din partea societății civile  

nu au calitatea de membru al unui partid 

politic şi nu au îndeplinit în ultimii 5 ani funcţii 

de demnitate publică 

 

nu au avut calitatea de membru al unui 

partid politic în ultimii 3 ani și nu au 

îndeplinit în ultimii 5 ani funcții de 

demnitate publică 

 

15.  Inspector-şef al Inspecției Judiciare dintre inspectorii judiciari în funcție 

(indiferent de vechime) 

vechime de cel puţin 3 ani în funcţia de 

inspector judiciar 
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16.  Inspector-şef adjunct al Inspecţiei Judiciare dintre inspectorii judiciari în funcție 

(indiferent de vechime) 

 

vechime de cel puțin 3 ani în funcția de 

inspector judiciar 

17. Directorul Direcţiei de inspecţie pentru 

judecători şi directorul Direcţiei de 

inspecţie pentru procurori 

 

dintre inspectorii judiciari în funcție 

(indiferent de vechime) 

vechime de cel puţin 2 ani în funcţia de 

inspector judiciar 

18.  Inspectorii din cadrul Inspecţiei Judiciare o vechime de cel puţin 10 ani în magistratură vechime de cel puţin 10 ani în funcţia de 

judecător,  respectiv de procuror, în 

funcție de direcția pentru care 

candidează. 

 

 

 


