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"ConsUiul Superior al Magistraturii 
este garantul independenfei justifieC 

(art. 133 alin.J din Constitute, republicata)

DIRECTIA LEGISLAJIE, DOCUMENTARE CONTENCIOS 
Adresa nr. 23735/2019 din data de 24.12.2019

—'-'“LL

I1 ep

Doamnei

SilviU’Claudia Mihalcea, 
Secretar general al Camerei Deputalilor

Stimatd doamna secretar general^

Ca urmare a adresei dumneavoastra nr. Plx 619/2019 din data de 26 noiembrie 2019, 
prin care a^i solicitat Consiliului Superior al Magistraturii emiterea avizului cu privire la 
Propunerea legislativa pentru modificarea Ordonan^ei de urgen^a a Guvemului nr. 92 din 
15 octombrie 2018, pentru modificarea §i completarea unor acte normative in domeniul 
justifiei, precum §i pentru modificarea Ordonan^ei de urgenla a Guvemului nr. 7 din 19 
februarie 2019 privind unele masuri temporare referitoare la concursul de admitere la 
Institutul National al Magistraturii, formarea profesionala inifiala a judecatorilor §i 
procurorilor, examenul de absolvire a Institutul 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 §i Legii nr. 317/2004 privind 
Consiliul Superior al Magistraturii, va comunicam alaturat Hot^area Plenului Consiliului 
Superior al Magistraturii nr. 283 din 18 decembrie 2019.

Cu deosebita consideralie,
v-v**^.*

Judecator'Lia M
Pre^edintele ConsiliuiujTsiiif* Magistraturii

p. ^ . ; ;i
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"Consiliul Superior al Magistraturii 
este garantul independenfei justifiei" 

(art. 133 alin. 1 din Constiiufie, 
republicatd)

ROMANIA

CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII

PLENUL

HOTARAREA nr. 283 

din 18 decembrie 2019

Analizand Propunerea legislativa pentru modificarea Ordonan^ei de urgen0 

a Guvemului nr. 92 din 15 octombrie 2018, pentru modificarea §i completarea 

unor acte normative in domeniul justitiei, precum §i pentru modificarea 

Ordonantei de urgen^a a Guvemului nr. 7 din 19 febmarie 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 Institutul National al Magistraturii, stagiul §i examenul de 

capacitate al judecatorilor §i procurorilor stagiari, precum §i pentm modificarea §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 spre avizare de Camera Deputatilor;

In temeiul dispozitiilor art. 38 alin. (3) din Legea nr. 317/2004 privind 

Consiliul Superior al Magistraturii, republicata, cu modificarile §i
1
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"Consiliul Superior al Magistraturii 
este garantul independenfei justifiei" 
(art 133 alin. 1 din Constitufte, 

republicata)

completarile ulterioare, cu majoritatea voturilor valabil exprimate (15 voturi 

pentru, din care im buletin de vot cu mentiunea „doar cele trei masuri asupra 

carora a convenit CSM-ul”, 2 voturi impotriva §i 2 voturi nule);

PLENUL CONSILIULIJI SUPERIOR AL MAGISTRATURII
HOTARA§TE:

Art. 1 - Avizeaza favorabil Propunerea legislative pentru modificarea 

Ordonan^ei de urgen^a a Guvemului nr. 92 din 15 octombrie 2018, pentru 

modificarea §i completarea unor acte normative in domeniul justifiei, precum §i 

pentru modificarea Ordonanfei de urgenfa a Guvemului nr. 7 din 19 februarie 

2019 privind unele masuri temporare referitoare la concursul de admitere la 

Institutul National al Magistraturii, formarea profesionala inifiala a judecatorilor §i 

procurorilor, examenul de absolvire a Institutul 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 §i Legii nr. 

317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, cu observatiile prezentate in 

Anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art 2 - Prezenta hotarare se comunica Camerei Deputafilor, potrivit legii.

Data in Bucure^ti, la data de 18 decembrie 2019

Judecator Lia SAM^ 

Pre§edintele Consiliului Supei^iorml
•*‘.1

i'.

'mi.o
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"Consililil Superior al Magistraturii 
este garantul indepencienfei Jusiifiei" 

(art. 133 alin. I din Constitufie, 
republicatSi)

Anexa la Hotardrea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii 
nr. 283 din 18 decembrie 2019

* «P™AVIZ

referitor la Propunerea legislativa pentru modificarea Ordonan|ei de urgenfa 

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

modificarea 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 inifiala a 

judecatorilor $i procurorilor, examenul de absolvire a Institutul 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 $i Legii nr. 317/2004 privind Consiliul Superior
al Magistraturii

In urma examinarii Propunerii legislative pentru modificarea Ordonanfei de 

urgenfa a Guvernului nr. 92 din 15 octombrie 2018, pentru modificarea §i 
completarea \xnor acte normative in domeniul justifiei, precuni §i pentru 
modificarea 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 Institutul 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 §i Legii nr. 
317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, transmisS spre avizare de 
Camera Deputatilor,

CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII

1
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"Consiliul Superior al Magistraturii 
este garantul independenfei justifiei" 

(art. 133 alin. 1 din Constitutie, 
republicatd)

Anexa la Hotardrea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii 
nr. 283 din 18 decembrie 2019

In temeiul dispozitiilor art. 38 alin. (3) din Legea nr. 317/2004 privind 

Consiliul Superior al Magistraturii, republicata, cu modificarile si completarile
ulterioare,

In baza Hotararii nr. 283 din 18 decembrie 2019 a Plenului Consiliului
Superior al Magistraturii:

Avizeaza favorabil Propunerea legislative pentru modificarea 

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

modificarea completarea unor acte normative in domeniul justiliei, precum 

^i pentru modificarea 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 Institutul 
National al Magistraturii, stagiul $i examenul de capacitate al judecatorilor 

procurorilor stagiari, precum $i pentru modificarea $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, cu urmatoarele observatii:

Propunerea legislative se refera la modificarea unor dispozitii din Ordonanta 

de urgenta a Guvernului nr. 92/2018 §i din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 
7/2019 referitoare la compunerea completurilor de apel §i la concursul de admitere 

la Institutul National al Magistraturii, formarea profesionala initials a judecatorilor 

§1 procurorilor, examenul de absolvire a Institutului National al Magistraturii, 
stagiul §i examenul de capacitate al judecatorilor §i procurorilor stagiari.

1. Referitor la propunerile ce vizeaza modificarea Ordonanfei de 

urgenfa a Guvernului nr. 92 din 15 octombrie 2018, trebuie avut in vedere 

faptul ca la nivelul Consiliului Superior al Magistraturii au fost analizate aspectele 

referitoare la iminenta aplicare/intrare in vigoare a dispozitiilor legale vizand 

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 cele privind compunerea completurilor de apel.

9

Adresa: (Bucure^ti, Catea <p[evnei, Sectors
red 311 69 00; Tax:311 69 01

... 4 rsr\t\ ...



'Coitsiliul Superior al Magistraturii 
este garanud indepeiulenfei jusdfiei" 

(art. J33 alin. I din Consiitufie, 
repubiicatS)

Anexd la Hotdrdrea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii 
nr. 283 din 18 decembrie 2019

Astfel, luand act de faptul cS la data de 1 ianuarie 2020 ar urma sS intre in 

vigoare, respectiv s5 i§i gaseasca aplicabilitatea uncle dispozi^ii legale cu impact 
important asupra activitStii instan^elor judecatore§ti §i a parchetelor de pe langS 

acestea, din perspectiva resursei umane, in §edinta din data de 31.10.2019, 
Comisia nr. 1 - „Legislatie §i cooperare interinstitutionalS” a decis transmiterea 

unor propuneri de modificare legisIativS cStre Comisia juridicS, de numiri, 
discipline, imunitati §i validari din cadrul Senatului Romaniei (adresa nr. 
21835/04.11,2019).

Ulterior, la solicitarea Ministerului Justitiei privind transmiterea unui punct 
de vedere cu privire la o serie de aspecte decurgand din aplicarea, incepind cu 

01.01.2020, a unor dispozitii din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecatorilor 

§i procurorilor, republicata, cu modificerile §i completerile ulterioare, ?! din Legea 

nr. 304/2004 privind organizarea judiciara, repubiicatS, cu modificSrile §i 
completSrile, aceste propuneri au fost transmise §i acestei institutii (adresa nr. 
23059/19.11.2019).

in ceea ce prive^te compunerea completurilor de apel, Consiliul a solicitat 
sustinerea unui amendament la Legea pentru aprobarea Ordonan^ei de UrgentS a 

Guvemului nr. 92/2018 pentru modificarea §i completarea unor acte normative in 

domeniul justifiei care sa vizeze modificarea art. 54 alin. (2) din Legea nr. 
304/2004 privind organizarea judiciara, repubiicatS, cu modificSrile §i 
completSrile ulterioare, precum §i amanarea aplicSrii dispozi^iilor art. 54 alin. (2) 

din Legea nr. 304/2004, repubiicatS, cu modificSrile §i completSrile ulterioare, cu 
referire la cauzele penale, dupS cum urmeaza:

„2. La articolul II, inainte de punctul I se introduce un nou punct cu 

urmdtorul cuprins:
La articolul 54, alineatul (2) se modified §i va avea urmdtorul cuprins:
(2) Apelurile se judecd in complet format din 2 judeedtori. Apelurile in 

materie penald se judecd in complet format din 3 judeedtori. Recursurile se judecd 
in complet format din 3 judeedtori.

12, La articolul VI alineatul (1) se abrogd.

13, La articolul VI alineatul (2) se modified fi va avea urmdtorul cuprins:

Aeftesa: (Bucure^ti, Cdtea (Plevnei, (Nr.l41<B„ Sector 6 
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"Consiliul Superior al Magistraturii 
este garantul indepemlenfei justifiei" 

(art. 133 alin. 1 din Constitu(ie, 
republicatd)

Anexa la Hotardrea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii 
nr. 283 din 18 decembrie 2019

(2) In cauzele penale, dispozifiUe art. 54 alin. (2) din Legea nr. 304/2004, 
republicatd, cu modificdrile §i completdrile ulterioare, privitoare la judecarea 

apelurilor in complet format din 3 Judecdtori se aplica la judecarea apelurilor in 

cauzele care au fast mregistrate in primd instanfd incepdnd cu 1 ianuarie 2021. 
Apelurile formulate in cauzele penale mregistrate in primd instanfa incepdnd cu 

data intrdrii in vigoare a prezentei ordonanfe de urgenfd p pdnd la data de 31 

decembrie 2020 inclusiv, se judecd in complet format din 2 judecdtori/'^

Pentru fiindamentarea acestor propuneri s-a re^inut ca, potrivit dispozi^iilor 

art. 54 alin. (2) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciara, republicata, 
astfel cum a fost modificata §i completata prin Legea nr. 207/2018, publicata in 

Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, Nr. 636 din 20 iulie 2018, ,^pelurile §i 
recursurile se judecd in complet format din 3 judecdtori, cu excepfia cazurilor in 

care legea prevede altfar.
Anterior, aceste dispozitii prevedeau ca apelurile se judeca in complet format 

din 2 judecatori.
Potrivit art. IV din Legea nr. 207/2018, ,J0>ispoziliile prezentei legi privind 

judecarea apelurilor in complet de 3 judecdtori se aplica cauzelor mregistrate pe 

rolul instanfelor dupd intrarea in vigoare a prezentei legi/''
Prin urmare, dispozi^iile art. 54 alin. (2) sunt aplicabile cauzelor inregistrate 

pe rolul instan^elor dupa data de 23 iulie 2018, data intrarii in vigoare a Legii nr. 
207/2018.

Ulterior, prin art. VI din Ordonanta de urgen^a a Guvemului nr. 92/2018 

pentru modificarea §i completarea unor acte normative in domeniul justitiei, 
publicata in Monitorul Oficial nr. 874 din 16 octombrie 2018, s-au prevazut 
urmatoarele:

VI - (1) Dispozifale art. 54 alin. (2) din Legea nr. 304/2004 privind 

organizarea judiciara, republicatd, cu modificdrile f completdrile ulterioare, 
privitoare la judecarea apelurilor in complet format din 3 judecdtori se aplicd 

apelurilor formulate in procese pornite incepdnd cu data de 1 ianuarie 2020. In 

procesele pornite incepdnd cu data intrdrii in vigoare a prezentei ordonanfe de 

urgen^d f pdnd la data de 31 decembrie 2019 inclusiv, apelurile se judecd in 

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

republicatd, cu modificdrile §i completdrile ulterioare, privitoare la judecarea
A
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"Consiliul Superior ai Magistraturii 
este garantul independenfei jusdfiei" 

(art. 133 alin. 1 din Constitufie, 
repuhlicaiS)

Anexd la Hotdrdrea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii 
nr. 283 din 18 decembrie 2019

apelurilor In complet format din 5 judecdtori se aplicd la judecarea apelurilor in 

cauzele care au fost mregistrate in primd instanfa incepdnd cu 1 ianuarie 2020. 
Apelurile formulate in cauzele penale mregistrate in primd instanid incepdnd cu 

data intrdrii in vigoare a prezentei ordonanfe de urgenld ^i pdnd la data de SI 

decembrie 2019 inclusiv, se judecd in complet format din 2 JudecdtorC^
Modificarile anterior mentionate, prin raportare §i la regulile de aplicare m 

timp a normelor de organizare judiciarS, au generat urmatoarele situa^ii pe rolul 
tribunalelor §i curtilor de apel in privinta compunerii completurilor de apel in 

materie civilS:
- cauzele mregistrate pe rolul instantelor panS la data de 22 iulie 2018 

inclusiv se judeca in apel in complet de 2 judecatori;
- cauzele mregistrate pe rolul instantelor in perioada 23 iulie 2018 - 15 

octombrie 2018 inclusiv se judec3 in apel in complet de 3 judecatori;
- cauzele inregistrate pe rolul instantelor in perioada 16 octombrie 2018-31 

decembrie 2019 inclusiv se JudecS in apel in complet de 2 judecatori;
- cauzele inregistrate pe rolul instantelor incepand cu data de 01 ianuarie 

2020 se vor judeca in apel in complet de 3 judecatori.
Consiliul Superior al Magistraturii a apreciat ca nu exista o justificare 

rezonabiia pentru o abordare normative atat de fluctuant^ in ceea ce prive§te 

componenta completurilor de apel care judeca concomitent acela§i tip de cauze.
De altfel, in ceea ce prive§te cauzele in materie civila, trebuie amintit ca, 

anterior, Consiliul Superior al Magistraturii s-a adresat Comisiei juridice, de 

numiri, disciplina, imunitati §i validSri din cadrul Senatului RomSniei, precum §i 
Comisiei Speciale comune a Camerei Deputa|ilor fi Senatului pentru 

sistematizarea, unificarea fi asigurarea stabilitatii legislative in domeniul justi|iei 
(adresa nr. 13364/2019) cu rugamintea de a dispune masurile necesare pentru 

modificarea alin. (2) al art. 54 din Legea nr. 304/2004, republicata, cu modificarile 

§i completarile ulterioare, in sensul solutionarii apelurilor in materie civila in 
complet format din doi judecatori.

Astfel, in §edinta din data de 22 iulie 2019, Comisia nr. 1 - Judecatori - 
^JLegislafe ^i cooperare interinstitufonald” a apreciat ca aceasta modificare este 

necesara pentru urmatoarele considerente:
- o propunere de revenire la judecarea in completuri de doi judecatori a 

apelurilor in materie civila a fost inaintata catre Comisia speciaia comuna a 

Camerei Deputatilor §i Senatului pentru sistematizarea, unificarea §i asigurarea

^dresa: (Bucure^H, C^tea(Pleimei, !Nr.l41<B„ Sectors 
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"Consiliul Superior al Magistraturii 
este garaniul independenfei justifiei" 

(art. 133 alin. 1 din Constitufie, 
republicatd)

Anexd la Hotdrdrea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii
nr. 283 din 18 decembrie 2019__________ ____________ _

stabilita^ii legislative in domeniul justitiei, prin adresa Consiliului Superior al 
Magistraturii nr. 19354 din 02.10.2018. Propunerea a fost formulata avSnd m 

vedere dificultatile inttopinate In ceea ce prive§te configurarea completurilor de 

judecata, in special in materie civila, in contextul in care schemele de personal 
sunt unele subdimensionate, argumente care sunt in continuare de actualitate;

- numarul extrem de mare de cauze civile aflate pe rolul tribunalelor §i 
cur{ilor de apel, care au competen^a in solutionarea apelurilor in materie civila;

- prin Noul Cod de procedura civila, apelul a fost generalizat, fiind, de 

principiu, calea de atac ce se exercita impotriva hotarm-ilor primei instante. Ca 

atare, tribunalele §i curjile de apel gestioneaza un numar semnificativ de apeluri, 
ceea ce face ca impactul modificarii compunerii completului sa fie unul major, 
afectand aproape toate cauzele supuse controlului judiciar la tribunale §i 
majoritatea cauzelor supuse controlului judiciar la curjile de apel;

- inc^catura foarte mare pe judecator la nivel de tribunale §i cutti de apel. In 

acest sens, relevante sunt datele statistice generate de aplicatia Statis-Ecris, fiind 

inregistrate instance care au un grad de incarcare dublu fa^a de media na^ionala;
- numarul mare de locuri vacante la nivel de tribunale, din situa^ia statistica 

aferenta instantelor de acest grad de jurisdic^ie rezultand ca un procent de 27% din 

tribunalele din intreaga tara se confrunta cu o situa^ie deosebit de dificila sub 

aspectul posibilita^ilor reale de ocupare a posturilor vacante;
- schemele de personal (judecatori §i personal auxiliar) de la nivelul 

tribunalelor cur^ilor de apel nu sunt adecvate nici in prezent volumului de 

activitate. Or, o cre§tere a num^lui de judecatori in completurile de apel ar 

conduce la o grevare §i mai mare a activita^ii;
- numarul cauzelor in care fiecare judecator din materie civila urmeaza sa 

participe va create semnificativ, in condifiile in care cu acela§i numar de judecatori 
trebuie sa se asigure alcatuirea completurilor de apel cu 3 judecatori, ceea ce 

inseamna cre§terea volumului de activitate al fiecarui judecator de la tribunale §i 
curfi de apel cu 1/3. Astfel, exista riscul real al scaderii calitatii actului de justifie 

indeplinit de judecator, efectul fiind, finalmente, contrar celui scontat de legiuitor;
- modificarea vizeaza atat completurile fixe de apel, cat §i completurile care 

judeca caile extraordinare de atac exercitate impotriva deciziilor pronunfate in 

apel, precum §i completurile care solufioneaza incidentele procedural relativ la 

litigiile aflate in faza procesuala a apelului, cum ar fi: cererile de recuzare, cererile 

de abfinere, cererile de reexaminare a taxei judiciare de timbru, cererile de
A
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“ConsUiul Superior al Magistraturii 
esie garanitil imlependentei justiiiei" 

(art 133 alin. 1 din Cofistitufie, 
republicatd)

Anexa la Hotardrea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii 
nr. 283 din 18 decembrie 2019

reexaminare a incheierilor pronun^ate asupra cererilor de ajutor public judiciar, 
cererile de reexaminare formulate impotriva incheierilor de aplicare a amenzii 
judiciare sau de obligare la despagubiri, in aceste din urmS cazuri fiind nevoie de 

alte completuri de judecatS decSt cel care este sesizat cu judecarea apelului;
- in ceea ce prive§te eventuala ra^iune a modificSrii textului legal, de a se 

asigura un numar mai mare de judecMori in alcStuirea completului de apel in 

scopul cre§terii calita^ii deciziei, s-a apreciat cS scopul men^ionat nu este atins prin 

modificarea mentionatS. Astfel, in cazul in care cei doi judecatori care compun 

completul de apel nu cad de acord asupra solu^iei sau oricarei cereri ori incident 
procedural, in complet va fi oricum inclus un al treilea judecStor pentru 

solutionarea divergenjei ivite (art. 399 Cod procedurS civilS). A§adar, in cauzele 

complexe, unde deliberSrile relevS o dificultate sporita a litigiului §i care 

gehereaza pareri divergente se poate ajunge la un complet alcStuit din 3 judecatori 
in apel.

Or, in cazul in care completul de apel ar fi alcatuit cu 3 judecatori, solutia se 

poate pronunta §i cu o majoritate de 2-1, ceea ce inseamna ca, in cele din urma, 
poate fi decisiva parerea a doar doi din cei trei membri ai completului de judecata.

Prin urmare, compunerea completului de apel cu 3 judecatori in materie 

civila nu se justifica, neconducand la realizarea scopului urmarit de legiuitor, ci 
doar la incarcarea excesWa a judecatorilor de apel in materie civila cu dosare, prin 

participarea acestora la un numar mai mare de §edinle de judecata, cu consecinta 

afectarii calitatii hotardrilor pronuntate in apel.
Pe de alta parte, in ceea ce prive§te cauzele penale, a§a cum se arata in 

preambulul O.U.G. nr. 92/2018, prevederile art. VI au fost adoptate in 
considerarea faptului cS schemele de personal ale instanlelor judecatore§ti sunt 
subdimensionate, aplicarea dispoziliilof privind judecarea apelurilor in completuri 
formate din 3 judecatori fiind de natura sa afecteze fiinctionarea normaia a 

instanlelor judecatore§ti §i sa conduca la prelungirea duratei proceselor, cu 

consecinte grave asupra respectarii principiului judecarii cauzelor intr-un termen 

rezonabil.
Cum aceste imprejurari care au flindamentat amanarea aplicadi dispozitiilor 

referitoare la solujionarea apelurilor in complet format din 3 judecatori, finand de 

insuficienta resursei umane, subzista §i in prezent, Consiliul Superior al 
Magistraturii a apreciat ca este necesara o noua interventie legislativa, prin care sa 

se revina la judecarea apelurilor in alte materii decat cea penaia in complet
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Anexa la Hotararea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii 
283 din 18 decembrie 2019nr.

format din 2 judecStori sa se amane aplicarea dispozi{iilor art. 54 alin. (2) din 

Legea nr. 304/2004, republicatS, cu modific5rile §i completarile ulterioare, cu 

referire la cauzele penale.

in masura in care nu s-ar considera oportuna modificarea dispozitiilor art. 54 

alin. (2) din Legea nr. 304/2004 in sensul propus, Consiliul Superior al 
Magistraturii a apreciat ca o solutie temporara poate consta in prorogarea 

termenului prevazut la art. VI din O.U.G. nr. 92/2018.
in concret, propunerea a vizat completarea aceluia§i proiect de act normativ 

cu un punct nou, cu urmStorul cuprins:
„iZ Articolul VIse modifica f/ va avea urm&iorul cuprins:
(1) Dispozifiile art. 54 alin. (2) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea 

Judiciard, republicata, cu modificdrile §i completarile ulterioare, privitoare la 

judecarea apelurilor in complet format din 3 judecdtori se aplica apelurilor 

formulate in procese pornite incepdnd cu data de 1 ianuarie 2021. In procesele 

pornite incepdnd cu data intrdrii in vigoare a prezentei ordonanfe de urgen^d ^i 
pdnd la data de 3! decembrie 2020 inclusiv, apelurile se judecd in complet format 
din 2 judecdtori.

(2) in cauzele penale, dispozifiUe art. 54 alin. (2) din Legea nr. 304/2004, 
republicata, cu modificdrile §i completdrile ulterioare, privitoare la judecarea 

apelurilor in complet format din 3 judecdtori se aplicd la judecarea apelurilor in 

cauzele care au fost inregistrate in primd instanfd incepdnd cu 1 ianuarie 2021. 
Apelurile formulate in cauzele penale inregistrate in primd instanfd incepdnd cu 

data intrdrii in vigoare a prezentei ordonanfe de urgenfd §i pdnd la data de 31 

decembrie 2020 inclusiv, se judecd in complet format din 2 judecdtori.**

in ceea ce prive§te compunerea completurilor de apel, propunerea legislativS 

are, pe fond, acela§i continut ca §i propunerea formulata in subsidiar de Consiliul 
Superior al Magistraturii, iar considerentele avute in vedere la fundamentarea 

acesteia, respectiv impactul important asupra bunei desfS§ur^i a activitStii 
instanielor determinat de iminenta intrare in vigoare, incepand cu data de 

01.01.2020, a dispoziiiilor referitoare la compunerea completurilor de apel, se 
mentin in totalitate.

A
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(art. 133 alin. 1 din Constitute, 
republicata)
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283 din 18 decembrie 2019nr.

Dupa cum se cunoa^te, la data de 11 decembrie 2019, Senatul Romaniei, in 

calitate de Camera decizionala, a adoptat Legea pentru aprobarea Ordonantei de 

urgen^a a Guvemului nr. 92/2018 pentru modificarea §i completarea unor acte 

normative in domeniul justifiei, actul normativ urmand a fi transmis spre 

promulgare, dupd indeplinirea procedurilor privind exercitarea dreptului de 

sesizare a Cur^ii Constitutionale.
Sub aspectul compunerii completurilor de apel, propunerea legislative are 

exact acela§i con^inut ca §i actul normativ adoptat de Parlamentul Romaniei.

A

2. In ceea ce pnve$te propunerile de modificare a dispoziliilor cuprinse 

in Ordonan^a de urgenfa a Guvemului nr. 7/2019, avand in vedere ca pe rolul
Comisiei juridice, de numiri, discipline, imunite^i §i validari din cadrul Senatului 
Romaniei se afle in prezent Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonantei de 

urgentd a Guvemului nr. 7/2019 privind unele mdsuri temporare referitoare la 

concursul de admitere la Institutul National al Magistraturii, formarea 

profesionald initiald a judecdtorilor §i procurorilor, examenul de absolvire a 

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

Consiliul Superior al Magistraturii (L149/2019), Consiliul Superior al 
Magistraturii a solicitat sustinerea unui amendament care se vizeze completarea 

proiectului de act normativ cu un nou articol, articolul 2, cu urmetorul cuprins:
ffArticolul 2 - (1) Dispozitiile art. 1-12 din Ordonanta de Urgentd a 

Guvemului nr. 7/2019 se aplicd in mod corespunzdtor concursului de admitere la 

Institutul National al Magistraturii organizat in anul 2020, formdrii profesionale 

initiale a judecdtorilor si procurorilor, examenului de absolvire a Institutului 
National al Magistraturii, stagiului ^i examenului de capacitate al judecdtorilor ^i 
procurorilor stagiari, care sunt admi§i la Institutul National al Magistraturii in 

urma concursului organizat in anul 2020.
(2) Regulamentele adoptate de Plenul Consiliului Superior al Magistraturii 

in aplicarea art. 16 din Ordonanta de Urgentd a Guvemului nr. 7/2019 rdmdn 

aplicabile. ”
Pentru a sus^ine aceaste propunere s-a retinut ca la data de 20 februarie

Q
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"Consiliul Superior al Magistraturii 
este garantul independenfei justipei'' 

(art, 133 alin. I din Constitute, 
republicatd)

Anexa la Hotararea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii 
nr. 283 din 18 decembrie 2019

2019 a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 137 din 20 

februarie 2019, O.U.G nr. 7/2019.
in preambulul ordonan^ei de urgen^a s-a ar^tat ca, la adoptarea acestor 

dispozHii, s-a tinut seama de faptul ca, potrivit noilor dispozitii legale, verificarea 

condi|iei de buna reputalie §i a aptitudinii psihologice a candidalilor la concursul 
de admitere la Institut se va face anterior sustinerii probelor de concurs, fiind 

necesara asigurarea persoanelor care vor face aceste verificari pentru un numar de 

cateva mii de candida^i.
De asemenea, s-a avut in vedere faptul ca in situalia aplic^ii noilor 

dispozitii privind structura examenului de admitere la Institutul National al 
Magistraturii organizat in anul 2019, durata previzibila a concursului de admitere 

va fi de 8 - 9 luni, astfel incat, in situatia aplic^ii acestora, nu poate fi asigurat 
timpul necesar pentru organizarea logistica a concursului in noua forma 

reglementata prin Legea nr. 242/2018.
Totodata, s-a tinut seama de faptul ca pentru aplicarea noilor dispozitii 

privind structura examenului de admitere la Institutul National al Magistraturii §i 
formarea profesionala initiala a judecatorilor §i procurorilor este necesara 

asigurarea unui interval de timp rezonabil pentru pregatirea sistemului judiciar §i a 

Institutului National al Magistraturii.
Cum aceste imprejurari care au fiindamentat adoptarea unor masuri 

temporare referitoare la concursul de admitere la Institutul National al 
Magistraturii, formarea profesionala initials a judecatorilor §i procurorilor, 
examenul de absolvire a Institutului National al Magistraturii, stagiul §i examenul 
de capacitate al judecatorilor §i procurorilor stagiari, subzista §i in prezent, s-a 

apreciat ca, din perspectiva asigurarii unor conditii optime de ocupare a schemelor 

de personal la nivelul instantelor §i parchetelor, este necesara o noua interventie 

legislative, in sensul ca dispozitiile din Ordonanta de urgenta a Guvemului nr. 
7/2019 sa se aplice in mod corespunzator si concursului de admitere la Institutul 
National al Magistraturii organizat in anul 2020, formarii profesionale initiale a 

judecatorilor si procurorilor, examenului de absolvire a Institutului National al 
Magistraturii, stagiului si examenului de capacitate al judecatorilor si procurorilor 

stagiari, care srmt admi^i la Institutul National al Magistraturii in urma concursului 
organizat in anul 2020.
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"Consiliul Superior al Magistraturii 
este garantul independenfei justifiei" 

(art. 133 alin. 1 din Constitulie, 
republicatd)

Anexd la Hotdrdrea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii 
nr. 283 din 18 decembrie 2019

In fapt, propunerea legislative ce face obiectul avizarii are aceeasi fmalitate 

ca §i propunerea transmisa de Consiliul Superior al Magistraturii, respectiv 

aplicarea dispozi^iilor art. 1-12 din Ordonanta de Urgenta a Guvemului nr. 7/2019 

§i in cazul concursului de admitere la Institutul National al Magistraturii organizat 
in anul 2020, formarii profesionale initiale a judecatorilor §i procurorilor, 
examenului de absolvire a Institutului National al Magistraturii, stagiului §i 
examenului de capacitate al judecatorilor si procurorilor stagiari, care sunt admisi 
la Institutul National al Magistraturii in urma concursului organizat in anul 2020.

Sub aspectul modalitatii in care a fost formulata propunerea legislative, 
trebuie observat ca pe rolul Senatului Romaniei se afie in prezent proiectul de 

Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvemului nr. 7/2019 privind 

unele mesuri temporare referitoare la concursul de admitere la Institutul National 
al Magistraturii, formarea profesionala initiate a judecetorilor §i procurorilor, 
examenul de absolvire a Institutului National al Magistraturii, stagiul §i examenul 
de capacitate al judecetorilor §i procurorilor stagiari, precum §i pentru modificarea 

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 (L149/2019), Senatul fiind camera decizionaie.
Cum proiectul de lege mentionat se refere chiar la anumite dispozitii cu 

aplicare temporare privind concursul de admitere la Institutul National al 
Magistraturii, formarea profesionale initiale a judecetorilor §i procurorilor, 
examenul de absolvire a Institutului National al Magistraturii, stagiul §i examenul 
de capacitate al judecetorilor §i procurorilor stagiari, §i avand in vedere faptul 
procesul legislativ referitor la proiectul de lege pentru aprobarea ordonantei 
mentionate este avansat, s-a apreciat ce ar fi utile discutarea propunerilor 

formulate in acest context, cu atat mai mult cu cat este iminente intrarea in vigoare 
a dispozitiilor mentionate.

In acest fel, s-ar asigura §i imperativul adopterii acestora cu celeritatC, avand 

in vedere faptul ce, in caz contrar, prevederile corespr^atoare din Legea nr. 
303/2004 se vor aplica incepand cu anul 2020.

la/ , V;!R MlJudecator Lia SAMONlfe'' '''''''
Pre^edintele Consiliului Superior/a
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