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PARLAMENTUL ROMANIEI

SEN AT

LEGE

pentru aprobarea Ordonanfei de urgenfa a Guvernului nr.92/2018 pentru modiflcarea 

si completarea unor acte normative in domeniul justifiei

Senatul adopta prezentul protect de lege

Articol unic.- Se aproba Ordonanta de urgen^a a Guvernului nr.92 din 15 octombrie 2018 

pentru modiflcarea §i completarea unor acte normative in domeniul justitiei, publicata in 

Monitorul Oflcial al Romaniei, Partea I, nr.874 din 16 octombrie 2018, cu urmatoarele 

modiflcari: , ,

1. Articolul V va avea urmatorul cuprins:
„Art.V.- Prevederile art.I pet. 142 din Legea nr.242/2018 pentru modiflcarea §i 

completarea Legii nr.303/2004 privind statutul judecatorilor §i procurorilor, cu referire la art.82 

alin.(3) din Legea nr.303/2004 privind statutul judecatorilor §i procurorilor, republicata, cu 

modiflearile §i completarile ulterioare, intra in vigoare la data de 1 ianuarie 2022.”

2. Articolul VI va avea urmatorul cuprins:

„Art.VI.- (1) Dispozi^iile art.54 alin.(2) din Legea nr.304/2004 privind organizarea 

judiciara, republicata, cu modiflearile §i completarile ulterioare, privitoare la judecarea apelurilor 

in complet format din 3 judecatori se aplica apelurilor formulate in procese pomite incepand cu 

data de 1 ianuarie 2021. In procesele pomite incep^d cu data intrarii in vigoare a prezentei 

ordonante de urgenta §i pana la data de 31 decembrie 2020 inclusiv, apelurile se judeca in 

complet format din 2 judecatori.
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(2) In cauzele penale, dispozitiile art.54 alin.(2) din Legea nr.304/2004, 

republicata, cu modific^ile §i completarile ulterioare, privitoare la judecarea apelurilor in 

complet format din 3 judecatori se aplica la judecarea apelurilor in cauzele care au fost 

inregistrate in prima instan^a incepand cu data de 1 ianuarie 2021. Apelurile formulate in cauzele 

penale inregistrate in prima instan^a incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei ordonan^e de 

urgen^a§i pana la data de 31 decembrie 2020 inclusiv, se judeca in complet format din 

2judecMori.”
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Acest protect de lege a fost adoptat de Senat in ^edinfa din 11 decembrie 2019, cu 

respectarea prevederilor articolului 76 alineatul (1) din Constitufia Romaniei, republicata.

p. PRE^EDINTELE SENATULUI

Robert-Marius Cazanciuc




