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INTRARE

Zi^PUNCTE DE VEDERE

referitoare la propunerea legislativă pentru abrogarea lit. ş) a art.99 din 

Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor

(plx89/8.03.2022)

în temeiul art. 2 alin. (1) din Legea nr. 248/2013 privind organizarea şi funcţionarea 

Consiliului Economic şi Social, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi art. 

11 lit. a) din Regulamentul de organizare şi funcţionare. Consiliul Economic şi Social a fost 

sesizat cu privire la avizarea propunerii legislative pentru abrogarea lit.ş) a art.99 din Legea 

nr.303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor (plx89/8.03.2022).

în temeiul art. 6 alin. (7) din Legea nr. 248/2013 privind organizarea şi funcţionarea 

Consiliului Economic şi Social, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi art. 

22 alin. (4) din Regulamentul de organizare şi funcţionare, în şedinţa din data de 15.03.2022, 

desfăşurată online, conform prevederilor Hotărârii Plenului nr.25/04.03.2021, părţile 

reprezentate în Plenul Consiliului Economic şi Social şi-au exprimat următoarele puncte de 

vedere:

> reprezentanţii părţii patronale şi reprezentanţii părţii sindicale au votat pentru avizarea 

NEFAVORABILĂ a proiectului de act normativ, cu următoarea motivare:

• această categorie de decizii şi hotărâri ale celor două instanţe superioare asigură 

aplicarea unitară a legislaţiei pe teritoriul naţional;

• abrogarea art. 99 lit. ş) ar duce la nerespectarea deciziilor Curţii Constituţionale a 

României şi ale înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie şi poate provoca prejudicii
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justiţiabililor din tot sistemul de justiţie, în condiţiile în care nu există o practică 

judiciară unitară;

• întrucât deciziile Curţii Constituţionale a României şi ale înaltei Curţi de Casaţie şi 

Justiţie trebuie respectate, nu există nicio justificare pentru eliminarea prevederilor în 

vigoare. Mai mult decât atât, nu se explică unde prevederile sunt în contradicţie cu 

alte prevederi ale textului în vigoare.

> reprezentanţii asociaţiilor şi fundaţiilor neguvemamentale ale societăţii civile au votat 

pentru avizarea FAVORABILA a proiectului de act normativ, cu următoarele observaţii:

• în măsura în care modificarea îşi fundamentează temeiul în jurisprudenţa recentă a 

Curţii de Justiţie a Uniunii Europene, este necesară limitarea cadrului de aplicare a 

acestuia la raţiimile reţinute de Curte. Astfel, în loc de abrogarea prevederii în cauză, 

este mai oportună circumscrierea acesteia, în sensul că nu constituie abatere 

disciplinară încălcarea jurisprudenţei Curţii Constituţionale a României sau a înaltei 

Curţi de Casaţie şi Justiţie în măsura în care sunt înlăturate de la aplicare pentru 

aplicarea unei norme obligatorii din dreptul Uniunii Europene.

Preşedinte, 
Bogdan SIMION.
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