
LEGE

pentru modificarea Ordonanfei de urgenfa a Guvernului nr. 92 din 15 octombrie 2018, 
pentru modificarea si completarea unor acte normative in domeniul justitiei, precum $i 

pentru modificarea Ordonanfei de urgenta a Guvernului nr. 7 din 19 februarie 2019 
privind unele masuri temporare referitoare la concursul de admitere la Institutul National 
al Magistraturii, formarea profesionala initiala a judecatorilor ^i procurorilor, examenul 
de absolvire a Institutului National al Magistraturii, stagiul ^i examenul de capacitate al 
judecatorilor si procurorilor stagiari, precum si pentru modificarea si completarea Legii 

nr. 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor, Legii nr. 304/2004 privind 
organizarea judiciara si Legii nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii

ParlamentuI Romaniei adopta prezenta Lege

Articolul I
Articoiul VI din Ordonanta de urgen^a a Guvernului nr. 92 din 15 octombrie 2018, pentru 

modificarea §i completarea unor acte normative in domeniul justitiei, publicata in Monitorul 
Oficia! nr. 874 din 16 octombrie 2018, se modifica §i va avea urmatorul cuprins:

Articolul VI
(1) Dispozitiile art. 54 alin. (2) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea Judiciara, 

republicata, cu modificarile §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 incepand 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.

(2) in cauzele penale, dispozitiile art. 54 alin. (2) din Legea nr. 304/2004, republicata, cu 
modificarile si 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 instanta 
incepand cu 1 ianuarie 2021. Apelurile formulate in cauzele penale inregistrate in prima instanta 
incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta si pana la data de 31 
decembrie 2020 inclusiv, se Judeca in complet format din 2 Judecatori. ”

Articolul 11
Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 7 din 19 februarie 2019 privind unele masuri 

temporare referitoare la concursul de admitere la Institutul National al Magistraturii, formarea 
profesionala initiala a Judecatorilor si procurorilor, examenul de absolvire a Institutului National 
al Magistraturii, stagiul §i examenul de capacitate al Judecatorilor §i procurorilor stagiari, precum 
si pentru modificarea ?i completarea Legii nr. 303/2004 privind statutul judecatorilor si 
procurorilor, Legii nr. 304/2004 privind organizarea Judiciara si Legii nr. 317/2004 privind 
Consiliul Superior al Magistraturii, publicata in Monitorul Oficial nr. 137 din 20 februrarie 2019, 
se modifica dupa cum urmeaza:

1. La articolul I, alineatele (1), (2) §i (3) se modifica ^i vor avea urmatorul cuprins:
„(l) In anil 2019 §i 2020, admiterea la Institutul National al Magistraturii se realizeaza 

potrivit prevederilor prezentei ordonante de urgenta.
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(2) Formarea profesionala initiala si examenul de absolvire a Institutuiui National al 
Magistraturii pentru auditorii de justi{ie admi^i la InstitutuI National al Magistraturii in anil 2019 
§i 2020, precum si stagiul si examenul de capacitate ale acestora se organizeaza si desf^oara 
potrivit prevederilor prezentei ordonante de urgenta.

(3) Durata stagiului judecatorilor si procurorilor admisi pana in anul 2020 la InstitutuI 
National al Magistraturii este de 1 an §i se desfasoara potrivit prezentei ordonanje de urgenta.”

Aceasta propunere legislativa a fost adoptata de Camera Deputatilor in §edinla din 
respectarea articolului 76 olin. (1) din Constitufia Romdniei, republicatd.

, cu

Pre$edintele Camerei Deputafilor, 
Ion-Marcel Ciolacu

Aceasta propunere legislativa a fost adoptata de Senat in §edinla din 
articolului 76 alin. (1) din Constitufia Romaniei, republicatd.

, cu respectarea

Pre$edintele Senatului, 
Teodor Viorel Mele^canu
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