
Studiu elaborat în anul 2004 de Direcţia Integrare Europeană, Euroatlantică şi Programe1 din cadrul Ministerului Justiţiei

STATUTUL PROCURORILOR ÎN DIVERSE STATE EUROPENE

Statul 
analizat

Cadrul legislativ Instituţia care îi numeşte pe 
procurori

Statutul procurorilor şi alte 
informaţii relevante

Relaţia dintre parchete şi Ministerul Justiţiei

Danemarca Legea privind 
administrarea justiţiei

Capitolul 10 (Art. 95-107) 
din Codul danez de 
procedură civilă şi penală

Procurorul General este 
numit şi poate fi eliberat din 
funcţie de către Ministrul 
Justiţiei.

Parchetele 
(anklagemyngdigheden) se află 
sub autoritatea Ministrului 
Justiţiei, care supraveghează 
activitatea procurorilor.

Ministerul  Justiţiei  este  responsabil 
pentru  întreg  sistemul  judiciar,  pentru 
poliţie  şi  parchete,  organizarea 
instanţelor,  penitenciare şi  serviciile  de 
probaţiune.
Ministrul  Justiţiei  supraveghează 
activitatea parchetelor, inclusiv pe cea a 
Procurorului  General  şi  poate  dispune 
asupra  retragerii  unor  sarcini  ale 
procurorilor,  potrivit  prevederilor  Legii 
privind  administrarea  justiţiei.  În  baza 
aceloraşi  prevederi,  Ministrul  Justiţiei 
poate  da  instrucţiuni  în  legătură  cu un 
anumit  caz,  inclusiv  privind  hotărârea 
începere  sau  neîncepere  a  urmăririi 
penale.
Deciziile procurorilor pot fi contestate la 
procurorul general sau, când acesta din 
urmă  nu  este  imparţial,  direct  la 
Ministrul  Justiţiei.  Deciziile 
procurorului general pot fi contestate la 
Ministrul Justiţiei.

Finlanda Constituţia
Legea  199/1997  privind 

Procurorul General şi 
adjunctul acestuia sunt 

Potrivit Constituţiei, 
Procurorul General conduce 

Parchetul General este subordonat 
Ministerului Justiţiei.

1 Denumirea actuală, cf. HG nr. 83/2005 – Direcţia Integrare Europeană, Cooperare Euroatlantică şi Programe
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statutul procurorilor numiţi de Preşedintele 
Republicii, la propunerea 
Guvernului.
Procurorii statului sunt 
numiţi de Guvern, la 
propunerea Procurorului 
General

parchetele şi îşi desfăşoară 
activitatea independent de 
Guvern şi de Ministerul 
Justiţiei, acesta din urmă 
administrând resursele 
financiare ale parchetelor.

Acţiunea penală împotriva Procurorului 
General sau a adjunctului acestuia se 
exercită de către Ministrul Justiţiei sau 
de Avocatul Poporului.
Procurorul General poate da instrucţiuni 
cu caracter general procurorilor. 
Procurorul General poate lua un caz de 
la un procuror subordonat, dar nu poate 
interveni direct în soluţionarea unui caz 
de către un procuror ierarhic inferior.

Suedia Constituţia Procurorul General este 
numit de către Guvern, pe 
baza competenţelor 
profesionale şi este 
inamovibil.
Numirea magistraţilor din 
cadrul Parchetului este de 
competenţa procurorului 
general. 
Conducătorii parchetelor 
regionale sunt numiţi de 
către Guvern, la propunerea 
Procurorului General.

Pentru îndeplinirea funcţiilor 
sale, fiecare procuror este 
independent. Procurorul 
general şi conducătorii 
parchetelor regionale au 
dreptul de a revizui decizia 
unui procuror privitoare la 
oportunitatea de a începe 
urmărirea penală.

Parchetele se află sub autoritatea 
Ministerului Justiţiei.
Ministerul Justiţiei formulează 
recomandări cu caracter general şi 
defineşte priorităţile în materia luptei 
împotriva criminalităţii. Nu poate 
interveni în deciziile luate de către 
procurori.

Germania Legea  privind  organizarea 
instanţelor 
(Gerichtverfassungsgesetz)
Legea  privind  statutul 
magistraţilor 
(Richtergesetz)
Codul de procedură penală

Procurorii din cadrul 
Parchetului Federal sunt 
numiţi de către preşedintele 
federal, la propunerea 
Ministrului Federal al 
Justiţiei, cu confirmarea 
Parlamentului (Bundesrat).

Parchetul General Federal nu 
conduce activitatea parchetelor 
de la nivelul landurilor, acestea 
funcţionând sub autoritatea 
Ministerelor de Justiţie de la 
nivelul landurilor.

Procurorii îşi  desfăşoară activitatea sub 
autoritatea Ministrului Justiţiei (la nivel 
federal, Ministrul Federal al Justiţiei, iar 
la nivel de land, Ministrul de Justiţie al 
landului respectiv).
Parchetele sunt organe imparţiale.
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Procurorii de la nivelul 
landurilor sunt numiţi de 
către Ministrul de Justiţie al 
landului respectiv, moţiunile 
procurorilor generali fiind 
hotărâtoare pentru aceste 
numiri.

Irlanda Constituţia Irlandei
Legea privind activitatea 
Parchetului 

1. „Attorney General”
- desemnat de 

Preşedintele ţării, la 
propunerea primului 
ministru

- nu este un membru al 
Guvernului, deşi participă la 
şedinţele Guvernului. 

- competent în 
domeniul luptei împotriva 
corupţiei, formulează avize, 
supervizează şi redactează 
texte în acest domeniu.

2. „Director of Public 
Prosecution” 

- instituţie similară 
Procurorului General

- desfăşoară activităţile 
de urmărire penală în 
numele poporului, conform 
Legii care reglementează 
activitatea Parchetului 

- Conducătorul acestei 

Procurorul General este 
independent în ceea ce priveşte 
opiniile şi avizele pe care le 
emite. Opiniile şi avizele au 
caracter obligatoriu.

Potrivit Constituţiei, “Attorney 
General” este consilierul Guvernului în 
materie de drept.
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instituţii este numit de 
Guvern, pe baza listei de 
candidaţi selecţionaţi de o 
Comisie statutară.

3. Instituţia Procurorului 
General

- desfăşoară activitatea 
de urmărire penală; 

- „Attorney General” 
nu se implică în deciziile 
Procurorului General de a 
începe urmărirea penală.

Olanda Legea de organizare 
judiciară

Procurorul General de pe 
lângă Curtea Supremă este 
numit pe viaţă. Membrii 
Comitetului Procurorilor 
Generali, procurorii de pe 
lângă curţile de apel şi 
procurorii districtuali, cât şi 
procurorii Parchetului 
Naţional sunt numiţi prin 
Decret Regal.

Parchetul este subordonat 
Ministerului Justiţiei.

Ministrul Justiţiei poate da procurorilor 
instrucţiuni în exercitarea atribuţiilor 
acestora, inclusiv referitor la cazuri 
individuale. Ministrul Justiţiei poate 
cere Parlamentului oprirea 
investigaţiilor, după consultarea 
Comitetului Procurorilor Generali.

Italia Constituţia Procurorii sunt magistraţi de 
carieră. Judecătorii şi 
procurorii fac parte din 
acelaşi corp, trecerea de la 
poziţia de judecător la cea de 
procuror şi invers fiind 
posibilă.

Parchetele fac parte din 
sistemul judiciar şi nu din 
puterea executivă, ideea de 
control ierarhic fiind 
considerată în contradicţie cu 
cea de independenţă judiciară.

Procurorii îşi desfăşoară activitatea sub 
supravegherea Ministerului Justiţiei. 
Ministrul Justiţiei poate intenta o acţiune 
împotriva unui magistrat, dar instituţia 
care îl sancţionează este Consiliul 
Naţional al Magistraturii.
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Grecia Constituţia
Codul de procedură penală

Procurorii sunt inamovibili, 
numiţi pe viaţă. Cariera şi 
transferul acestora depinde 
de Comisia de Serviciu 
Judiciar, care este alcătuită 
exclusiv din judecători şi 
procurori sub conducerea 
Preşedintelui Curţii de 
Casaţie.

Constituţia consfinţeşte 
independenţa judecătorilor şi 
procurorilor. Procurorii nu pot 
să primească instrucţiuni de la 
autorităţile politice, de la 
Procurorul Şef al Curţii de 
Apel sau de la Procurorul 
General al Curţii de Casaţie. 
Acesta din urmă poate solicita 
cercetarea unei cauze, dar nu 
poate să dea ordine în acest 
sens.
Procurorul General de pe lângă 
Curtea de Casaţie poate emite 
circulare referitoare la politica 
penală.

Ministrul Justiţiei poate solicita punerea 
sub acuzare în anumite cazuri. Ministrul 
poate solicita suspendarea unei cercetări 
care ar putea să prejudicieze relaţiile cu 
alte state sau privind anumite cauze 
politice.

Spania Legea nr. 50/1981 privind 
statutul procurorilor, cu 
modificările ulterioare.
Art. 124, titlul VI, 
Constituţia Spaniei

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 Parchetului 
Naţional (ca organism 
reprezentativ al procurorilor) 
poate să îşi exprime opinia în 
privinţa numirii procurorilor.

Procurorii sunt subordonaţi 

Parchetele sunt organe 
judiciare în cadrul sistemului 
judiciar, ale căror atribuţii sunt 
prevăzute de Constituţie. 
Procurorii au obligaţia de a 
contribui la garantarea 
independenţei justiţiei.
Potrivit legii de modificare a 
statului procurorilor, 
Procurorul General trebuie să 
prezinte Parlamentului un 
raport anual de activitate, 
raport care se publică în 
Jurnalul Oficial.

Guvernul, prin intermediul Ministerului 
Justiţiei, poate solicita procurorului 
naţional al statului să formuleze cereri în 
faţa instanţelor pentru apărarea 
interesului public. Procurorul General 
răspunde în faţa Guvernului pentru 
modalitatea în care a rezolvat solicitarea 
acestuia, după consultarea Consiliului 
Parchetului Naţional.
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ierarhic procurorului general. 
În cazul în care există o 
diferenţă de opinie între 
procurorul general şi un 
procuror subordonat, opinia 
procurorului general va 
prevala, însă numai în urma 
unei proceduri transparente, 
care presupune consultarea 
unor instituţii relevante.

Portugalia Articolul 219 din 
Constituţia Portugaliei
Legea nr. 60 din 1998 
privind statutul procurorilor

Procurorul general al 
Republicii este numit pentru 
o perioadă de şase ani de 
către Preşedintele Republicii, 
la propunerea Guvernului. 
Poate fi revocat numai la 
iniţiativa comună a 
Guvernului şi a Preşedintelui 
(ceea ce, în baza prevederilor 
constituţionale este foarte 
puţin probabil a se realiza).

După numire, procurorul 
general îşi desfăşoară 
activitatea în deplină 
independenţă, fără a primi 
instrucţiuni sau a accepta 
intervenţii din partea altei 
autorităţi.
Constituţia prevede că 
parchetele sunt autonome şi se 
supun unor reglementări 
proprii. Procurorul General nu 
poate primi instrucţiuni de la 
un membru al Guvernului şi 
nici de la altă autoritate 
publică.
Numirea, transferul, 
suspendarea, eliberarea din 
funcţie sau demisia se fac prin 
intermediul Înaltului Consiliu 
al Ministerului Public, care 

Parchetele sunt independente şi nu 
primesc instrucţiuni din partea 
autorităţilor statului.
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este alcătuit din 7 judecători şi 
procurori aleşi de către 
magistraţi, 5 membri aleşi de 
către Parlament, doi membri 
numiţi de Guvern şi patru prim 
procurori asistenţi care 
reprezintă parchetele de la 
nivelul curţilor de apel.

Franţa Constituţia (art. 64-66)
Ordonanţa 58-1270 din 
22/12/1958 privind statutul 
magistraţilor, 
Legea privind statutul 
magistraţilor

Numirea procurorilor din 
afara ierarhiei se face prin 
decret al Preşedintelui 
Republicii, cu avizul 
Consiliului Superior al 
Magistraturii. Procurorii sunt 
numiţi în urma absolvirii 
Şcolii Naţionale de 
Magistratură.
Judecătorii şi procurorii  fac 
parte din corpul 
magistraţilor, aplicându-li-se 
reguli comune privind 
cariera.

Ministerul Public este agent al 
puterii  executive şi  acţionează 
în numele societăţii.

Ministerul Public se află sub autoritatea 
Ministerului Justiţiei.
Ministrul  Justiţiei  exercită  puterea 
disciplinară  asupra  magistraţilor  de 
parchet. Potrivit Constituţiei „magistraţii 
din  cadrul  parchetului  se  află  sub 
conducerea  şi  controlul  şefilor  lor 
ierarhici  şi  sub  autoritatea  Ministrului 
Justiţiei.”
Ministrul  Justiţiei  poate  da  instrucţiuni 
cu  caracter  general  sau  linii  directoare 
generale în materia politicii penale.

Belgia Art. 151 şi 153 din 
Constituţie, Legea privind 
parchetele, cu modificările 
ulterioare

Regele numeşte şi revocă 
procurorii, la propunerea 
Consiliului Superior Judiciar.

Independenţa procurorilor este 
relativă, potrivit Constituţiei 
procurorii fiind în acelaşi timp 
reprezentanţi ai puterii 
executive şi membri ai puterii 
judiciare.

Ministrul  Justiţiei  poate  adresa 
instrucţiuni  cu  caracter  general 
procurorilor  generali  în  vederea 
coordonării  diferitelor  instrumente  de 
politică  penală  sau  pentru  a  ordona 
începerea  urmăririi  penale  în  anumite 
cazuri.  Ministrul Justiţiei  nu poate însă 
solicita încetarea cercetărilor.
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Colegiul  procurorilor  generali  are 
obligaţia  de  a-l  informa  pe  Ministrul 
Justiţiei şi de a-şi da avizul referitor la 
orice  problemă  care  are  legătură  cu 
activitatea Ministerului Public. Colegiul 
întocmeşte  anual  un  raport  către 
Ministrul  Justiţiei  privind  evaluarea 
politicii  penale  a  anului  precedent  şi 
priorităţile  pentru  anul  viitor.  Raportul 
se  comunică  de  către  Ministru 
Camerelor Parlamentului.

Polonia Legea Parchetelor Ministrul Justiţiei cumulează 
funcţia de procur general şi 
este numit de Parlament, la 
propunerea Preşedintelui. 
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.

În îndeplinirea atribuţiilor sale, 
procurorul este independent şi 
imparţial, dar, potrivit 
organizării ierarhice, este 
obligat să urmeze ordinele şi 
instrucţiunile superiorului său.

Parchetul emite opinii 
referitoare la proiectele de legi 
înaintate Parlamentului.

Parchetul este separat de 
puterea judecătorească.

Procurorii sunt subordonaţi ierarhic 
procurorului general.
Funcţia de Procuror General este 
exercitată de Ministrul Justiţiei.
Parchetul Naţional face parte din 
Ministerul Justiţiei şi este superior 
tuturor celorlalte parchete.
Procurorii superiori pot ordona 
începerea sau încetarea cercetărilor. 
Ministrul Justiţiei face şi el parte din 
această ierarhie. Cu toate acestea, el nu 
poate ordona încetarea urmăririi penale.

Cehia Art.80 din Constituţie, 
Legea privind parchetele, 
Codul de Procedură penală, 

Procurorul suprem este 
numit şi demis de Guvern la 
propunerea Ministrului 

Parchetele fac parte din 
puterea executivă.

Ministerul Justiţiei stabileşte politica 
penală a statului, supraveghează 
Parchetul Suprem, administrează 
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Legea referitoare la 
procedurile disciplinare 
împotriva judecătorilor şi 
procurorilor.

Justiţiei. Ministrul Justiţiei 
numeşte şi revocă adjuncţii 
Procurorului suprem, la 
propunerea acestuia din 
urmă.
Ministrul Justiţiei numeşte 
pe perioadă nedeterminată 
înalţii procurori, la 
propunerea Procurorului 
General şi procurorii 
regionali, la propunerea 
înalţilor procurori în 
jurisdicţia cărora se face 
numirea. De asemenea, 
Ministrul Justiţiei numeşte 
procurorii districtuali, la 
propunerea procurorilor 
regionali.

Candidaţii la posturile de 
procuror sunt selectaţi de 
către o comisie compusă din 
procurori şi reprezentanţi ai 
Ministerului Justiţiei. După o 
perioadă de pregătire de trei 
ani se susţine un examen, în 
urma căruia se fac numirile 
în funcţia de procuror.

Un procuror nu poate fi 
membru al Parlamentului.

Legea privind parchetele 
prevede incompatibilitatea 
dintre funcţia de judecător şi 
cea de procuror.

În termen de maxim 6 luni, 
Procurorul Suprem prezintă 
Guvernului, prin intermediul 
Ministrului Justiţiei, un raport 
privind activitatea parchetelor 
din anul anterior.

parchetele (personal, cerinţe economice 
şi financiare, avansări etc).
Ministrul Justiţiei poate solicita oricărui 
procuror informaţii privind stadiul 
procedurilor într-un anumit caz, dacă 
aceste informaţii sunt necesare pentru 
îndeplinirea obiectivelor Ministerului 
sau dacă acestea sunt necesare 
ministrului, în calitate de membru al 
Guvernului.
Ministrul are puteri de supraveghere 
asupra Procurorului suprem şi poate să 
dea instrucţiuni cu caracter specific sau 
general celorlalţi procurori. 
Procurorul suprem poate da instrucţiuni 
cu caracter general, în vederea unificării 
şi orientării activităţilor parchetelor.
Procurorii de rang inferior se pot opune 
ordinului procurorului superior în cazul 
în care acesta încalcă legea.
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Estonia Legea  privind  parchetele 
(Prosecutor’s  Act,  care  a 
intrat  în vigoare la data de 
20 mai 1998)

Guvernul numeşte în funcţie 
Procurorul General, la 
propunerea Ministerului 
Justiţiei, după consultarea 
Comitetului Juridic din 
Parlament (Riigikogu).
Ministrul Justiţiei numeşte 
procurorii cu funcţii de 
conducere de la nivelul 
districtelor şi oraşelor, la 
propunerea Procurorului 
General. 
Ministrul Justiţiei numeşte 
ceilalţi procurori pentru o 
perioadă nedeterminată, la 
propunerea Comitetului 
procurorilor pentru 
concurenţă şi evaluare.
Procurorul General şi 
procurorii cu funcţii de 
conducere sunt numiţi pentru 
o perioadă de cinci ani. 
Ceilalţi procurori sunt numiţi 
pe o perioadă nedeterminată 
şi în urma unui concurs.

Potrivit Legii privind 
parchetele, precum şi Codului 
de procedură penală, procurorii 
sunt independenţi în 
exercitarea atribuţiilor lor şi îşi 
desfăşoară activitatea în baza 
dispoziţiilor legale şi potrivit 
conştiinţei.
Procurorul General 
desemnează procurorii care 
ocupă funcţii de conducere şi 
cei care îşi desfăşoară 
activitatea în cadrul 
departamentelor Parchetului 
General. 
Procurorul General înaintează 
de două ori pe an un raport de 
activitate consolidat 
Ministrului Justiţiei.

Potrivit  Legii  privind  parchetele, 
Parchetul  este  o  instituţie 
guvernamentală  din  domeniul 
Ministrului Justiţiei.  Ministerul Justiţiei 
exercită  controlul  asupra  parchetelor, 
dar  nu şi  asupra deciziilor  procurorilor 
în  exercitarea  atribuţiilor  prevăzute  de 
lege,  fără  a  aduce  astfel  atingere 
independenţei  procurorilor.  Executivul 
nu  poate  da  instrucţiuni  specifice  în 
cazurile penale.

Ministrul  Justiţiei  poate  cere 
procurorului general să urmeze anumite 
priorităţi  în  cadrul  politicii  penale. 
Obiectivele  propuse  de  Ministrul 
Justiţiei  sunt  analizate  de  Guvern,  iar 
apoi  sunt  trimise  Parlamentului. 
Priorităţile  sunt  confirmate  printr-o 
Hotărâre a Guvernului.

Slovenia Titlul IV(g) din Constituţie
Codul de Procedură Penală
Legea privind activitatea 
parchetelor

Procurorii sunt numiţi de 
Guvern, la propunerea 
Ministrului Justiţiei, care la 
rândul său primeşte 
propuneri de la Comisia de 

Procurorii au o autonomie 
extinsă şi nu au competenţe 
judiciare.

Parchetele,  deşi  în  cadrul  puterii 
executive, au o poziţie independentă.
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Statutul procurorilor şi alte 
informaţii relevante

Relaţia dintre parchete şi Ministerul Justiţiei

personal din cadrul 
Parchetului.
Procurorul General este 
numit de către Adunarea 
Naţională, la propunerea 
Guvernului, pentru 6 ani.
Actul de numire se publică în 
Monitorul Oficial.

Letonia Constituţia
Legea Parchetelor
Codul de Procedură Penală

Procurorul General este 
numit sau eliberat din funcţie 
de către Parlament, la 
iniţiativa Preşedintelui Curţii 
Supreme.
Procurorii sunt numiţi de 
către Procurorul General 
pentru o perioadă 
nedeterminată. 
Procurorii şefi sunt numiţi pe 
cinci ani, cu avizul comisiei 
de evaluare. 
Procurorul General decide cu 
privire la promovarea 
procurorilor, în considerarea 
rezultatelor activităţii lor, 
vechimii în muncă şi a 
concluziilor comisiei de 
evaluare.

Există posibilitatea ca 
procurorii să devină 

Procurorii sunt independenţi în 
activitatea lor, cu următoarele 
excepţii: 
- procurorul ierarhic superior 
are dreptul de a prelua orice 
cauză (nu poate, însă, da 
instrucţiuni procurorilor 
subordonaţi, contrare voinţei 
acestora) Autorităţile statului 
nu pot interveni în nici un fel 
în activitatea procurorilor.(art. 
6(1) şi (2) din Constituţie).
Relaţiile parchetelor cu 
autorităţile legislative şi 
executive ale statului se 
stabilesc prin lege. 

Guvernul poate cere să se 
investigheze o anumită cauză, 
dar nu poate influenţa în nici 
un fel desfăşurarea 
procedurilor de urmărire 

Parchetul reprezintă o parte autonomă a 
autorităţii judiciare şi este condus de 
Procurorul General.
În prezent funcţionează un Comitet de 
Coordonare între Ministerul Justiţiei, 
Ministerul de Interne şi Parchetul 
General.

Anual, au loc şedinţe de raportare ale 
Procurorului General şi ale Parchetelor, 
la care iau parte reprezentanţii 
Parlamentului, ai Ministerului Justiţiei, 
al Ministerului de Interne şi ai Curţii 
Supreme
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judecători reciproca fiind, de 
asemenea, valabilă.

penală.

Procurorul General are 
obligaţia să raporteze 
Preşedintelui şi Guvernului 
încălcările legii cu relevanţă la 
nivel naţional.
Procurorul General are dreptul 
să participe la şedinţele de 
Guvern şi să îşi exprime 
punctul de vedere, fără drept 
de vot. 

Parlamentul are dreptul de a 
cere cercetarea anumitor 
cauze, neputând interveni în 
cursul procedurilor de urmărire 
penală.
Procurorul General are dreptul 
să participe la şedinţele 
Parlamentului şi să îşi exprime, 
cu acordul acestuia, punctul de 
vedere privind probleme de 
interes pentru activitatea 
parchetelor..

Lituania Constituţia
Legea privind Parchetele, 
modificată în aprilie 2003

Procurorii sunt numiţi în 
funcţie şi destituiţi de către 
Procurorul General. 
Procurorul General este 
numit de Parlament pentru 

Parchetul este organizat ca 
organ independent al puterii 
judiciare, fiind structurat 
ierarhic.

Ministrul Justiţiei nu poate în nici o 
situaţie da instrucţiuni Procurorului 
General. Relaţia dintre Ministrul 
Justiţiei şi Procurorul General este una 
de colaborare.
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informaţii relevante

Relaţia dintre parchete şi Ministerul Justiţiei

un mandat de 7 ani şi este 
eliberat din funcţie de către 
Preşedintele Republicii. 
Situaţiile în care Procurorul 
General poate fi îndepărtat 
din funcţie sunt enumerate în 
Legea privind Parchetele.
Legislaţia Lituaniei nu 
prevede posibilitatea 
schimbului între profesia de 
procuror şi cea de judecător.

Directivele şi instrucţiunile 
Procurorului General sunt 
obligatorii pentru toţi ceilalţi 
procurori. 

Numai Procurorul General 
poate să introducă o acţiune 
administrativă împotriva 
oricărui alt procuror, având 
chiar posibilitatea eliberării 
acestuia din funcţie.

Parchetul General nu are drept 
de iniţiativă legislativă. 

Legea privind parchetele 
prevede dreptul Procurorului 
General de a participa atât la 
sesiunile Parlamentului, cât şi 
la şedinţele de Guvern. 
Procurorul General răspunde în 
faţa Parlamentului.

Comisia Juridică Parlamentară este cea 
care supraveghează activitatea 
Procurorului General, având 
posibilitatea de a face recomandări 
obligatorii şi de a lua decizii.

Slovacia Titlul VIII din Constituţie
Legea nr. 154 privind 
statutul procurorului

Procurorul General poate fi 
numit sau destituit de către 
Preşedintele Republicii la 
propunerea Parlamentului. 
Mandatul său este de şapte 
ani şi poate fi reînnoit o 
singură dată consecutiv.
Procurorul General numeşte 

Parchetele nu sunt subordonate 
Ministerului Justiţiei, sau altui 
minister.

Procurorul General este obligat 
să întocmească anual un raport 
către Parlament cu privire la 
activităţile desfăşurate de 

Procurorul General, împreună cu ceilalţi 
procurori subordonaţi acestuia îşi 
desfăşoară activitatea în mod 
independent. Parchetul nu cunoaşte nici 
o formă de subordonare faţă de 
Ministerul Justiţiei. Parchetul dispune de 
propriul său buget. Legea privind 
parchetele recunoaşte Procurorului 
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şi revocă din funcţie pe Prim 
Procurorul adjunct şi pe 
ceilalţi procurori adjuncţi.

Parchet şi este obligat să 
răspundă tuturor întrebărilor 
formulate de membrii 
Parlamentului.

General dreptul de a participa la 
şedinţele de Guvern, cu drept de vot 
consultativ.

Ungaria Legea privind parchetele Procurorul general este ales 
de către Parlament pentru o 
perioadă de 6 ani la 
propunerea Preşedintelui 
Republicii. 

Ceilalţi procurori sunt numiţi 
de procurorul suprem pe o 
perioadă nedeterminată.

Funcţiile de conducere din 
parchete sunt ocupate prin 
concurs.

Procurorul suprem este 
responsabil în faţa 
Parlamentului pentru 
activitatea desfăşurată. 

Parchetele nu fac parte din 
puterea executivă şi nu se 
supun acesteia.

Parchetul este independent de Ministerul 
Justiţiei şi se supune numai legii.
Procurorii sunt subordonaţi procurorului 
suprem.

Bulgaria Constituţia,
Codul de procedură penală, 
Legea de organizare 
judiciară

Procurorul General este 
numit de Preşedintele 
Republicii, la propunerea 
Consiliului Judiciar Suprem, 
pentru un mandat de şapte 
ani. Procurorii sunt numiţi, 
promovaţi, eliberaţi din 
funcţie şi transferaţi prin  
hotărâre a Consiliului 
Judiciar Suprem.

Parchetele sunt subordonate 
Consiliului Judiciar Suprem şi 
sunt independente în raport cu 
puterea executivă, care nu 
poate da instrucţiuni în cazuri 
specifice procurorilor şi nici 
instrucţiuni cu caracter 
general.
În legea de organizare 
judiciară şi în Constituţie sunt 
prevăzute garanţiile necesare 
pentru independenţa 
procurorilor. Procurorii nu pot 

Parchetele  nu  se  află  în  subordinea 
Ministerului Justiţiei. 
Responsabilităţile  Ministerului  Justiţiei 
se  exercită  prin  Consiliul  Judiciar 
Suprem.
Ministrul  Justiţiei  prezidează  Consiliul 
Judiciar Suprem, dar nu participă la vot. 
Procurorul-şef pregăteşte un raport anual 
pe  care  îl  supune  atenţiei  Ministerului 
Justiţiei pentru a fi încorporat în raportul 
de activitate.
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fi membri ai partidelor politice 
şi nu pot desfăşura activităţi 
politice.
Procurorii au acelaşi statut cu 
judecătorii şi sunt egali în 
drepturi cu aceştia.
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