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PARLAMENTUL ROMANIEI

CAMERA DEPUTAJILOR SENATUL

LEGE
pentru modiflcarea fi completarea unor acte normative in domeniul justitiei

ParlamentuI Romaniei adopta prezenta lege.

Art. I. - Legea nr. 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor, republicata in 
Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 826 din 13 septembrie 2005, cu modificarile si 
completarile ulterioare, se modifica §i se completeaza dupa cum urmeaza:

1. Articolul 3 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“(1) Procurorii se bucura de stabilitate §i sunt independent, in conditiile legii.
(2) Procurorii care se bucura de stabilitate pot fi mutap prin transfer, dataware sau 

promovare, numai cu acordul lor. Ei pot fi delegap, suspendap sau eliberap din functie in condipile 
prevazute de prezenta lege.”

2. La articolul 4, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

,,(3) Judecatorii p procurorii sunt independent titiii fata de ceilalp”

3. La articolul 9, alineatul (3) se abroga.

4. La articolul 16, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:



,,(3) Durata cursurilor de fonnare profesionala a auditorilor de justitie este de 3 aiii. In al 
doilea an de cursuri, auditorii umieaza stagii de pregatire practica la instance si parchete. In ultimul 
an de cursuri, auditorii efectueaza stagii de practica la cabinete de avocatura, penitenciare, precum 
§i la alte institupi cu relevania pentru pregatirea profesionala. Institupile la care se efectueaza 
stagiile de practica §i durata acestora sunt stabilite de plenul Consiliului Superior al Magistraturii, 
la propunerea Institutului National al Magistraturii, pentru fiecare ciclu de invatainant. Stagiile de 
practica sunt organizate pe baza unor protocoale de colaborare intre Institutul National al 
Magistraturii §i institu^iile cu relevanta pentru pregatirea profesionala.”

5. La articolul 22, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„(1) Durata stagiului este de un an.”

6. La articolul 50, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

”(3) Pentru numirea in flincpi de conducere, judecatorul §i procurorul trebuie sa aiba 
dreptul sa functioneze la instanfa sau, dupa caz, paixhetul la care urmeaza sa f\e numit in functia 
de conducere.”

7. La articolul 50, alineatul (4) se abroga.

8. La articolul 51, alineatele (1) si (2) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

“(1) La expirarea mandatului funcpei de conducere, judecatorii sau procurorii pot ocupa, 
in condipile prevazute la art. 48 - 50, o alta flmcpe de conducere la aceea^i iiistanta sau parchet, 
in conditiile legii, ori pot reveni in funcpi de executie la instan^ele sau parchetele pe care le-au 
condus sau de unde provin.

(2) Revocarea din funcpa de conducere a judecatorilor se dispune de Consiliul Superior al 
Magistraturii - Secpa pentru judecatori, din oficiu sau la propunerea adunarii generale ori a 
pre^edintelui instanfei, pentru unnatoarele motive;

a) in cazul in care nu mai indeplinesc cel putin una dintre cbndipile necesare pentru 
numirea in functia de conducere;

b) in cazul exercitarii necorespunzatoare a atribupilor manageriale privind organizarea 
eficienta, asumarea responsabilitatilor, comportamentul §i comunicarea, daca prin aceasta au 
prejudiciat grav instanta in care activeaza si/sau au perturbat semnificativ activitatea acesteia;

c) in cazul aplicarii uneia dintre sanctiunile disciplinare prevazute la art. 100 alin.(I) lit. b) 
- e) din Legea nr. 303/2004, republicata, cu modificarile completarile ulterioare.”

9. La articolul 51, dupa alineatul (10) se introduce un nou alineat, alin. (11), care va 
avea urmatorul cuprins:



"(11) Actul de revocare se motiveaza si se comunica judecatomlui sau procuromlui fata de 
care s-a luat masura revocarii. Alin. (9) si (10) se aplica in mod corespunzator.”

10. Articolul 54 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“(1) Procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie §i Justi(ie, prim- 
adjunctul §i adjunctul acestuia, procurorul §ef al Directiei Nationale Anticoiaipde, adjunc(ii 
acestuia, procurorii §efi de sec(ie ai acestor parchete, precum §i procurorul §ef al Direc(iei de 
Investigare a lnffac(iunilor de Criminalitate Organizata §i Terorism §i adjuncpi acestuia sunt 
numip de Pre^edintele Romaniei, la propunerea ministrului justipei, cu avizul confonn al Secfiei 
pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii, dintre procurorii care au o vechime 
minima de 10 ani in functia de judecator sau procurer, pe o perioada de 3 ani, cu posibilitatea 
reinvestirii o singura data.

(2) In vederea foimularii propunerilor de numire in fiincpile de conducere prevazute la alin.
(1) , ministrul justipei organizeaza o procedura de selecpe, pe baza unui intei^nu, in cadrul c^iaia 
candidapi sustin un proiect privind exercitarea atribupilor specifice fiiucpei de conducere pentru 
care §i-au depus candidatura. in vederea asiguraidi transparenlei, audierea candidaplor se transmite 
in direct, audiovideo, pe pagina de internet a Ministerului Justipei, se imegistreaza §i se publica 
pe pagina de internet a ministerului.

(3) Dispozipile art. 48 alin. (10) - (12) se aplica in mod corespunzator.
(4) Revocarea procurorilor din funcpile de conducere prev^ute la alin. (1) se face de catre 

Pre§edintele Romaniei, la propunerea ministrului justipei, care se poate sesiza din oficiu, la cererea 
adunarii generale, sau, dupa caz, a procuromlui general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de 
Casape p Justitie ori a procuromlui §ef al Direepei Naponale Anticomppe sau al Direepei de 
Investigare a Infracpunilor de Criminalitate Organizata p Terorism, cu avizul confonn al Seepei 
pentm procurori a Consiliului Superior al Magistraturii, pentm motivele prevazute la art. 51 alin.
(2) , care se aplica in mod corespunzator.

(5) Dispozipile art. 51 alin. (8) - (11) se aplica in mod corespunzator.
(6) De la data incetarii niandatului funepei de conducere, procurorii prevazup la alin. (1) 

ip redobandesc gradul profesional de execupe p salarizarea corespunzatoare acestuia avute 
anterior sau pe cele dobandite ca urmare a promovarii, in condipile legii, in timpul desfa§urarii 
activitapi in cadml Paiuhetului de pe langa inalta Curte de Casape p Justipe, al Direepei Naponale 
Anticomppe ori al Direepei de Investigare a Infracpunilor de Criminalitate Organizata p 
Terorism.”

11. La articolul 96, alineatele (7) p (8) se modifica p vor avea urmatorul cuprins:

„(7) in tennen de doua luni de la comunicarea hotararii definitive prevazute la alin. (6), 
Ministeml Finanlelor Publice va sesiza Inspecpa Judiciara pentm a verifica daca eroarea judiciara 
a fost cauzata de savarprea unei abateri disciplinare.



(8) Statul, prill Ministerul Finan^elor Publice, exercita acpunea in regi'es impotiiva 
judecatomlui sau procuromlui in teniien de 6 luni de la data ramanerii definitive a iiotararii prin 
care sectia corespunzatoare a Consiliului Superior al Magisti'aturii a dispus sanctionarea 
disciplinara a magisti'atului pentm exercitarea funcpei cu rea-credin^a sau grava neglijenta in 
legatura cu savarsirea erorii judiciare cauzatoare de prejudicii.”

Art. II. - Articolul V din Ordonanta de urgenta a Guvemului nr. 92/2018 pentru 
modificarea §i completarea unor acte nonuative in domeniul justipei, publicata in Monitorul 
Oficial, Paiiea I, nr. 874 din 16 octombrie 2018, aprobata cu modificari prin Legea nr. 239/2019, 
se abroga.

Art. III. - La articolul I punctul 142 din Legea nr. 242/2018 pentru modificarea si 
completarea Legii nr. 303/2004 privind statutul judecatorilor §i procurorilor, publicata in 
Monitorul Oficial, Partea I, nr. 868 din 15 octombrie 2018, dispozipile referitoare la art. 82 alin. 
(3) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor republicata, cu modificarile 
si corapletarile ulterioare, se abroga.

Art. IV. - Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciara, republicata in Monitorul 
Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 827 din 13 septembrie 2005, cu modific^ile si completarile 
ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:

1. La articolul 64, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„(2) In efectuarea §i supravegherea urmtoii penale, precum si in solupile dispuse, 
procurorul este independent, in condipile prev^ute de lege. Procurorul poate contesta la SecPa 
pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii, in cadrul procedurii de verificare a 
conduitei judecatorilor §i procurorilor, inteiv'eniia procuromlui ierarhic superior, in orice forma, 
in efectuarea urmaririi penale sau in adoptarea solutiei.”

2. La articolul 79\ alineatul (9) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

”(9) Procurorii numiti in cadrul Directiei de Investigare a Infracpunilor de Criminalitate 
Organizata §i Terorism pot fi revocap prin ordin al procuromlui §ef al acestei direcpi, cu avizul 
Secpei pentm procurori a Consiliului Superior al Magistraturii, in cazul aplicarii uneia dintre 
sancpunile disciplinare prevazute la art. 100 lit. b) - e) din Legea nr. 303/2004, republicata, cu 
modificarile §i completarile ulterioare.”

3. La articolul 87, alineatul (8) se modifica si va avea urmatorul cuprins:



"(8) Procurorii numiti in cadml Direc^iei Na^ionale Anticomptie pot fi revocap prin ordin 
al procurorului §ef al Direcpei Naponale Anticoruppe, cu avizul secpei penti'u procurori a 
Consiliului Superior al Magistraturii, in cazul aplicarii uneia dintre sancpunile disciplinare 
prevazute la art. 100 lit. b) -e) din Legea nr. 303/2004, republicata, cu modificarile §i completarile 
ulterioare.”

4. Articolele 88^ - 88^ se abroga.

Art. V. - Legea nr. 317/2004 privind organizarea si funcponarea Consiliului Superior al 
Magistraturii, republicata in Monitoml Oficial al Romaniei, Partea 1, nr. 628 din 1 septembrie 
2012, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica dupa cum unueaza:

1. La articolul 44, alineatul (3^) se abroga.

2. Articolul 55 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„(1) Revocarea din fiincpa de membm ales al Consiliului Superior al Magistraturii se poate 
dispune oricand in timpul mandatului, in ui-matoarele cazuri:

a) persoana in cauza nu mai indepline^te condipile legale pentru a fi membru ales al 
Consiliului Superior al Magistraturii;

b) persoanei in cauza i-a fost aplicata o sancpune disciplinara din cele prevazute de lege 
pentru judecatori §i procurori, cu exceppa avertismentului, iar masura a ramas definitiva.

(2) Secpa corespunzatoare a Consiliului Superior al Magistraturii constata incidenta uneia 
dintre ipotezele prevazute la alin. (1), la sesizarea majoritapi judecatorilor care compun Secpa 
pentru judecatori sau, dupa caz, a majoritapi procurorilor care compun Secpa pentru procurori, 
precum §i la sesizarea unei adunari generale.

(3) Revocarea din funcpa de pre§edinte sau vicepre^edinte, in caz de neindeplinire sau 
indeplinire defectuoasa a atribupilor prevazute la art. 24 alin. (3) lit. a)-g), se propune de o treime 
din iium^ul membrilor Consiliului Superior al Magistraturii $i se dispune prin votul majoritapi 
Plenului Consiliului, in prezen^a a cel pupn 2/3 dintre membrii sai. Hotararea Plenului se 
redacteaza in cel mult 20 de zile §i se comunica de indata.

(4) Hotar^ea de revocare poate fi atacata cu contestape in tenuen de 15 zile de la 
comunicare, la Secpa de contencios administrativ §i fiscal a Inaltei Cur^i de Casape §i Justipe. 
Contestapa se judeca in complet fomiat din 3 judecatori. Introducerea contestapei suspenda de 
drept executarea hotararii. Hotararea prin care se soluponeaza contestapa este definitiva.”

3. La articolul 65, alineatele (2) - (4) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

„(2) Inspecpa Judiciara este condusa de un inspector-§ef - judecator, ajutat de un inspector- 
§ef adjunct - procurer, numip prin concurs organizat de Consiliul Superior al Magistraturii.



(3) Inspectia Judiciara ac^ioneaza potrivit principiului iudependentei operaponale, 
iiideplinind, prin inspectori judiciari nuinid in conditiile legii, atributii de analiza, verificare 
control-in.domeniile specifice de activitate.

(4) Normele pentru efectuarea lucrarilor de inspectie se aproba, la propnnerea 
inspectorului-§ef, prin regulament adoptat prin hotarare a Plenului Consiliului Superior al 
Magistraturii, care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.”

4. La articolul 67, alineatele (1), (3) si (5) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

„(1) lnspectorul-§ef si inspectorul-sef adjunct sunt numiti de Plenul Consiliului Superior al 
Magistraturii dintre inspectorii judiciari in funcpe, in unna unui concurs care consta in prezentarea 
unui proiect referitor la exercitarea atribupilor specifice functiei de conducere respective, 
unnarindu-se competen^ele manageriale, gestiunea eficienta a resurselor, capacitatea de a-§i asuma 
decizii responsabilitap, competen^ele de comunicare §i rezisten^a la stres.

(3) Orgauizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor de. inspector-§ef §i inspector-§ef 
adjunct se anunja cu cel pupii 3 luni inaintea datei acestora.

(5) Inspectorul-§ef §i inspectorul-§ef adjunct pot fi revoca^i din functie de catre Plenul 
Consiliului Superior al Magistraturii, in cazul neindeplinirii sau indeplinirii necorespunzatoare a 
atributiilor manageriale. Revocarea se dispune pe baza rapoitului anual de audit prevazut la art. 
68.”

5. La articolul 69 alineatul (1), litera a) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„a) desemneaza, dintre inspectorii judiciari, directorii de direcjii, in baza unei proceduri in 
care sunt evaluate proiectele de management specifice fiecarui post, astfel meat sa asigure 
coeziune manageriala, competenta profesionala §i comunicare eficienta.. Mandatul acestora 
inceteaza odata cu mandatul inspectorului-§ef ”

6. Articolul 74* se abroga.

Aceastd lege a fast adoptatd de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederUor art. 75 
alin. (1) §i ale art. 76 alin. (2) din Constitufia Romaniei, republicatd.

Pre§edintele Camerei Deputatilor, Pre^edintele Senatului,


