Expunere de motive

Legea nr. 207 din 20 iulie 2018 pentru modificarea si completarea Legii nr. 304/2004
privind organizarea judiciara, republicata, cu modificarile §i completarile ulterioare, modifica,
printre altele, art. 54 alin. (2) din Legea nr. 304/2004 republicata, cu modificarile §1 completarile
ulterioare.
Norma anterioara instituia ca apelurile §i recursurile se judeca de completuri de 2
judecatori, insa, potrivit acestor dispozi^ii, numarul judecatorilor cre§te la 3.
Consiliul Superior al Magistraturii i-a semnalat, printr-o adresa, Guvemului Romaniei, ca
punerea in practica a prevederilor men^ionate implica dificultap de ordin administrativ, intrucat
schema deja subdimensionata a personalului din instanjele judecatore§ti se va accentua. Urmare
a acestei adrese, Guvemul a adoptat o ordonan^a de urgen^a prin care a prorogal cu 1 an intrarea
in vigoare a normei.
Judecarea apelurilor in completuri de 3 judecatori inseamna dublarea volumului de
munca de la nivelul tribunalelor §i al cur^ilor de apel, in condipile in care oricum numarul
judecatorilor este infim, raportat la numarul dosarelor existente pe rolul instan^elor. Spre
exemplu, la acest moment, doar la Tribunalul Bucure§ti exista aproximativ 30 de posturi vacante.
Avand in vedere ca problemele privind insuficienta personalului instantelor judecatore§ti
nu au fost inca rezolvate, este imperios ca termenul stabilit initial pentru intrarea in vigoare a
dispozipilor sa fie amanat cu inca 1 an.
Totodata, prin Legea nr. 242/2018 pentru modificarea §i completarea Legii nr. 303/2004
privind statutul judecatorilor si procurorilor, republicata, cu modificarile §i completarile
ulterioare, s-au schimbat substantial aspecte legate de concursul de admitere la Institutul
National al Magistraturii, de formarea profesionala initiala a judecatorilor §i procurorilor, de
examenul de absolvire a Institutului National al Magistraturii, precum §i de examenul de
capacitate al acestora.
De departe, impactul cel mai mare asupra problemei deja existente, referitoare la numarul
insuficient de magistrati, il vor avea dispozitiile privind formarea initiala a acestora, care este una
mult mai complexa, respectiv de 4 ani (in loc de 2), urmata de un stagiu de 2 ani (in loc de 1).
Guvemul a adoptat deja pentm anul 2019 o ordonanta de urgenta prin care amana cu I an
intrarea in vigoare a prevederilor, insa nu este suficient.
Astfel, din considerente de ordin administrativ, organizatoric, dar ?i pentm asigurarea
respectarii unor drepturi constitutionale (cum ar fi solutionarea proceselor intr-un termen
rezonabil), este necesar ^i oportun ca intrarea in vigoare a normelor in discutie sa fie prorogata
pentru inca 1 an.
Scopul propunerii legislative consta in remedierea situatiilor de criza mentionate,
generate de solutii legislative cuprinse in actele normative pe care urmeaza sa le modifice. In
situatia in care ar fi mentinute in forma initiala, este iminenta aparipa, pe termen scurt §i mediu, a
unei functionari defectuoase a instantelor judecatore^ti §i a parchetelor. De asemenea, prezinta un
rise major pentm infaptuirea unui act de justice eficient §i de calitate, precum §i pentm
respectarea dreptului de solutionare a proceselor intr-un termen rezonabil.
Ca eveniment legislativ, propunerea vizeaza modificarea Ordonantei de urgenta a
Guvemului nr. 92 din 15 octombrie 2018, pentm modificarea si completarea unor acte normative
in domeniu! justitiei, precum §i modificarea Ordonantei de urgenta a Guvemului nr. 7 din 19
febmarie 2019 privind unele masuri temporare referitoare la concursul de admitere la Institutul
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National al Magistraturii, formarea profesionala initiala a judecatorilor §i procurorilor, examenul
de .absolvire a Institutului National al Magistraturii, stagiul si examenul de capacitate al
judecatorilor si procurorilor stagiari, precum si pentru modificarea §i completarea Legii nr.
303/2004 privind statutul judecMorilor si procurorilor, Legii nr. 304/2004 privind organizarea
judiciara si Legii nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii
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Propunerea legislativa pentru modificarea Ordonantei de urgenfa a Guvernului nr. 92 din 15
octombrie 2018, pentru modificarea ji completarea unor acte normative Tn domeniul justi^iei,
precum 5! pentru modificarea Ordonanfei de urgen^a a Guvernului nr. 7 din 19 februarie 2019
privind unele masuri temporare referitoare ia concursul de admitere la InstitutuI National al
Magistraturii, formarea profesionala ini^iala a judecatorilor si procurorilor, examenul de absolvire
a Institutului National al Magistraturii, stagiul 5! examenul de capacitate al judecatorilor ^i
procurorilor stagiari, precum si pentru modificarea

completarea Legii nr. 303/2004 privind

statutui judecatorilor 5! procurorilor, Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciara si Legii nr.
317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii
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