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AVIZ
referitor la propunerea legislativa pentru tnoditicarea Ordonanfei de 

urgenfa a Guvernului nr.92 din 15 octombrie 2018, pentru modiflcarea §i 
completarea unor acte normative in domeniul justifiei, precum §i pentru 

modiflcarea Ordonanfei de urgenfa a Guvernului nr.7 din 19 februarie 

2019 privind unele masuri temporare referitoare la concursul de admitere 

la Institutul Nafional a] Magistraturii, formarea profesionala ini^iala 

a judecatorilor $i procurorilor, examenul de absolvire a Institutului 
National al Magistraturii, stagiul §i examenul de capacitate al judecMorilor 

§i procurorilor stagiari, precum §i pentru modiflcarea §i completarea 

Legii nr.303/2004 privind statutul judecatorilor §i procurorilor, 
Legii nr.304/2004 privind organizarea judiciara §i Legii nr.317/2004 

privind Consibul Superior al Magistraturii

Analizand propunerea legislativa pentru modiflcarea Ordonantei 

de urgenta a Guvernului nr.92 din 15 octombrie 2018, pentru 

modiflcarea §i completarea unor acte normative in domeniul justitiei, 
precum §i pentru modiflcarea Ordonanfei de urgenfa 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 §i procurorilor stagiari, 
precum §i pentru modiflcarea §i completarea Legii nr.303/2004 

privind statutul judecatorilor §i procurorilor, Legii nr.304/2004 

privind organizarea judiciara §i Legii nr.317/2004 privind Consiliul 
Superior al Magistraturii, transmisa de Secretarul General al Camerei 

Deputatilor cu adresa nr.Plx619/26/l 1.2019 si inregistrata la Consiliul 

Legislativ cu nr.D 1014/27.11.2019,

CONSILIUL LEGISLATIV

In temeiul ait.2 alin.l lita) din Legea nr.73/1993, republicata art.46(2) 

din Regulamentul de organizare functionare a Consiliului Legislativ, 
Avizeaza favorabil propunerea legislativa, cu urmatoarele 

observajii ^i propuneri:
1. Propunerea legislativa are, in fapt, ca obiect de reglementare, 

modiflcarea art.VI din Ordonan^a de urgenta a Guvernului nr.92/2018



pentru modiflcarea §i completarea unor acte normative in domeniul 
justifiei, precum modificarea art.l alin.(l) - (3) din Ordonanta de urgenta 

a Guvernului nr.7/2019 privind unele masuri temporare referitoare la 

concursul de admitere la InstitutuI National al Magistraturii, formarea 

profesionala ini^iala a judecatorilor §i procurorilor, examenul de absolvire a 

Institutului National al Magistraturii, stagiul §i examenul de capacitate al 
judecatorilor §i procurorilor stagiari, precum §i pentru modificarea §i 
completarea Legii nr.303/2004 privind statutul judecatorilor §i 
procurorilor, Legii nr,304/2004 privind organizarea judiciara Legii 
nr.317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii.

Interventiile legislative preconizate vizeaza pe de o parte, prorogarea 

cu 1 an a termenelor prevazute la art.VI din Ordonanta de urgenta a 

Guvernului nr.92/2018, iar pe de alta parte^prevederea aplicarii si pentru 

anul 2020 a dispozitiilor art.l alin.(l)-(3) din Ordonanta de urgenta a 

Guvernului nr.7/2019.
Prin con^inutul sau normativ, propunerea legislativa face parte din 

categoria legilor organice, fiind incidente prevederile art.73 alin.(3) lit.l) 

din Constitu^ia Romaniei, republicata, iar in aplicarea dispozitiilor art.75 

alin.(l) din Legea fundamentaia, prima Camera sesizata este Camera 

Deputatilor.
2. Preciz^ ca, prin avizul pe care il emite, Consiliul Legislativ nu se 

poate pronunta asupra oportunitatii solutiilor legislative preconizate.
3. intrucat proiectele de lege pentru aprobarea Ordonantei de urgenja 

a Guvernului nr.92/2018, respectiv a Ordonantei de urgenta a Guvernului 
nr.7/2019 se afla in procedura legislativa, este de analizat daca masurile 

preconizate nu ar putea constitui amendamente la legile de aprobare.
Mai mult, intrucat masurile propuse ar urma sa produca efecte 

incepand cu data de 1 ianuarie 2020, tinand cont de timpul scurt panS la 

sfarsitul anului, precum si de durata procedurii legislative, este necesar ca 

dezbaterea, adoptarea si intrarea in vigoare a prezentei propuneri 

legislative sa se realizeze astfel incat sa nu se depaseasca termenele pentru 

aplicarea masurilor.
4. Avand in vedere ca interventiile de la art.l si II vizeaza doar cate

un articol din actele normative de baza, pentru respectarea normelor de 

tehnica legislativa, titlul proiectului trebuie reformulat, astfel:
„Lege pentru modificarea art.VI din Ordonanta de urgenta a 

Guvernului nr.92/2018 pentru modificarea si completarea unor acte 

normative in domeniul justitiei, precum si pentru modificarea art.l alin.(l) 

- (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.7/2019 privind unele 

masuri temporare referitoare la concursul de admitere la InstitutuI National 
al Magistraturii, formarea profesionala initiala a judecatorilor si 
procurorilor, examenul de absolvire a Institutului National al Magistraturii,
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stagiul si 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”
5. In corelare cu titlul propus, partile dispozitive ale art.I si II 

trebuie reformulate, astfel;
„Art.I. - Articolul VI din Ordonanta de urgenta a Guvemului 

nr.92/2018 pentru modificarea si completarea unor acte normative in 

domeniul justitiei, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, 
nr.874 din 16 octombrie 2018, se modifica si va avea urmatorul cuprins:”.

In continuare, se va reda textul propus pentru acest articol, marcat 
prin abrevierea „Art.VL”. ^

„Art.II. - Alineatele (1) - (3) ale articolului 1 din Ordonanta 

de urgenta a Guvemului nr,7/2019 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 si 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 §i Legii 

nr.317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, publicata in 

Monitorul Oficial al Romaniei, Parfea I, nr. 137 din 20 februarie 2019, cu 

modificarile ulterioare, se modifica si vor avea urmatorul cuprins:”.
A

In continuare, se vor reda textele preconizate, urmand sa fie 

eliminata sintagma „1. La articolul 1, alineatele (1), (2) si (3) se modifica si 
vor avea urm^orul cuprins:”.

Bucure§ti
Nr. /a.
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EVENIMENTE SUFERITE de actui...

' O.U.G. nr. 7/2019
Ordonan^a de urgenla privind unele masuri temporare referitoare la conciirsul de admitere la 
institutui National al Magistraturii, formarea profesionala initiala a judecatorilor §i procurorilor, 
examenul de absoMre a Institutului National al Magistraturii, stagiul §i examenul de capacitate a! 
judecatorilor §i procurorilor stagiari, precum §i pentru modificarea §i completarea Legii nr. 303/2004 
privind statutui judecatorilor §i procurorilor, Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciary §i Legii 
nr 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii

M. Of. nr. 137/20 feb. 2019

M. Of. nr. 185/7 mar. 20191 modificari prin O.U.G. nr. 12/2019
Ordonanta de urgenta pentru modificarea fi completarea unor 
acte normative in domeniul justijiei

abrogci an. / 7
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EVENIMENTE SUFERITE de actui...

M. Of. nr. 874yi6oct. 2018O.U.G. nr. 92/2018
prdonan^a de urgenla pentru modificarea §i completarea unor acte normative m domeniul justiliei
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