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Comisia juridica, de numiri,

disciplina, imunitati §i validari

Nr. XIX/ 99/11.12.2019

RAPORT SUPLIMENTAR

asupra Proiectului de lege pentru aprobarea Ordonantei de urgent a Guvernului 
nr.92/2018 pentru modificarea §i completarea unor acte normative

in domeniul justitiei

in conformitate cu prevederile art. 109 din Regulamentul Senatului, republicat, cu 
modificarile ulterioare, si avand in vedere solicitarea Comisiei speciale comune a 
Camerei Deputatilor si Senatului pentru sistematizarea, unificarea si asigurarea 
stabilitatii legislative in domeniul justitiei de a fi desesizata cu privire la proiectul de lege 
L681/2018, Comisia juridica, de numiri, disciplina, imunitati §i validari, prin adresa nr. 
L681/2018, a fost sesizata, in data de 2 octombrie 2019, de Biroul permanent al 
Senatului in vederea dezbaterii ^i elaborarii raportului suplimentar asupra 
Proiectului de lege pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului 
nr.92/2018 pentru modificarea §i completarea unor acte normative in domeniul 
justitiei.

Apreciem oportun sa facem urmatoarele mentiuni:

-Legea nr. 242/2018 a fost publicata in Monitorul Oficial in data de 15 octombrie 
2018 si urma sa intre in vigoare in data de 18 octombrie 2018;

-intrucat a apreciat ca anumite prevederi, atat din Legea nr. 242/2018, cat si din 
alte acte normative care intrasera sau urmau sa intre in vigoare, in scurt timp, ar fi de 
natura sa afecteze functionarea normala a instantelor judecatoresti sau chiar sa aiba Un



impact major asupra functionarii instantelor judecatore§ti si parchetelor, eficien^ei §i 
calitatii actului de justitie, Guvernul a adoptat OUG nr. 92/2018, pe care a depus-o, spre 
dezbatere, la Parlament, impreuna cu proiectul de lege;

-proiectul de lege (plx542/2018/ L681/2018) a fost adoptat de Camera Deputatilor 
m §edinta din 14 noiembrie 2018, cu modificari §i completari;

-la Senat, ca §i Camera decizionala, Comisia speciala comuna a Camerei Deputatilor 
^i Senatului pentru sistematizarea, unificarea §i asigurarea stabilita^ii legislative m 
domeniul justitie a adoptat si a depus un raport m data de 26.11.2018, apoi, un raport 
suplimentar, m data de 10.12.2018. in data de 19.12.2018, plenul Senatului a solicitat 
un nou raport suplimentar.

-prin solicitarea de desesizare a Comisiei speciale, a fost sesizata Comisia juridica, m 
data de 2 octombrie 2019. Aceasta, pe parcursul a mai multe §edint:e, a analizat mai 
multe proiecte de acte normative cu impact asupra justi|:iei, printre care §i prezentul 
proiect de lege. Dezbaterile s-au desfa^urat in prezenfa reprezentan^ilor Ministerului 
Justifiei, ai Consiliului Superior al Magistraturii §i ai U.N.B.R.

in §edin^a din data de 10 decembrie 2019, Comisia juridica, cu majoritate de voturi, 
a hotarat sa adopte un raport suplimentar de admitere, cu amendamente admise, 
care se regasesc in anexa la prezentul raport. Acest raport suplimentar mlocuie§te 
celelalte rapoarte depuse la Senat cu privire la acest proiect de lege.

Comisia juridica, de numiri, disciplina, imunitafi §i validari a adoptat raportul in 
aceasta forma, in sedinj:a din 10 decembrie 2019, apreciind ca, prin trecerea timpului, de 
la data depunerii OUG nr. 92/2018 la Parlament §i pana acum, au intervenit o serie 
evenimente legislative cu impact asupra normelor prevazute de ordonanta, care fac 
necesara respingerea modificarilor §i completarilor adoptate de Camera Deputatilor in 
data de 14.11.2018. Prin urmare, comisia a eliminat acele modificari §i completari 
(adoptate de Camera Deputaj;ilor] §i, totodata, a prorogat termenele de intrare in 
vigoare prevazute de art. V §i art. VI din OUG nr. 92/2018.



Prin continutul sau normativ, proiectul de lege mregistrat cu L681/ 2018 face 
parte din categoria legilor organice §i urmeaza sa fie supus votului plenului Senatului, 
impreuna cu raportul de admitere, cu amendamente admise, cu respectarea 
prevederilor art.76 alin.(l] din Constitutia Romaniei, republicata.

Senatul, m aplicarea dispozitiilor art. 75 alin. (1) din Legea fundamentala si ale art. 
92 alin. (8) pet. 2 din Regulamentul Senatului, este Camera decizionala.

Pre^iediii|e, Secretar,

Senator H^ertoan Micolae Senator Adrian Nicolae Diaconu

Intocmit, consilier Camelia Ene



Anexa la raportul suplimentar nr. XIX/ 99111.12. 2019
L681/2018

Amendamente admise la
Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.92/2018 pentru modificarea §i completarea unor

acte normative in domeniul justitiei

Forma adoptata de Camera 
Deputatilor a OUG nt. 92/2018

Amendamente admise [Comisia 
juridica, 10 decembrie 2019}

Oug nr. 92/2018 
(L681/2018)

Nr

Cr
t.

Art. I
Legea nr. 242/2018 pentru 
modificarea §i completarea Legii nr. 
303/2004 privind statutul
judecatorilor 
publicata in Monitorul Oficial al 
Romaniei, Partea I, nr. 868 din 15 
octombrie 2018, se modifica §i se 
completeaza dupa cum urmeaza: 
ai.La punctul 58 al articolului I, 
norma propusa pentru litera c) a 
alineatului (1} al articolului 44 din 
Legea nr. 303/2004. republicata, cu 
modificarile

procurorilor.

completarile 
ulterioare, se modifica §i va avea 
urmatorul cuprins:
"c] 10 ani vechime in functia de 
judecator sau procurer, pentru 
promovarea in functia de procurer la 
Parchetul de pe langa inalta Curte de 
Casatie $i Justitie."________________



Forma adoptata de Camera 
Deputafilor a OUG nt. 92/2018

Amendamente admise (Comisia 
juridica, 10 decembrie 2019)

Ougnr. 92/2018 
(L681/2018)

Nr

Cr
t.

2.La punctul 58 al articolului I, dupa 
norma propusa pentru alineatul (3) 
al articolului 44 din Legea nr. 
303/2004. republicata, 
modificarile §i completarile 
ulterioare, se introduce un nou 
alineat, alineatul (3^), cu urmatorul 
cuprins:
"(31) Pentru a fi promovati m cadrul 
Parchetului de pe langa inalta Curte 
de Casatie §i Justitie, procurorii 
trebuie sa nu fi fost sanctionati 
disciplinar, sa aiba 0 buna pregatire 
profesionala, o conduita morala 
irepro^abila, cel putin 10 ani vechime 
in f^unctia de procurer sau judecator, 
cel putin gradul profesional 
corespunzator parchetului de pe 
langa curtea de apel §i sa fi fost 
declarati admi§i m urma unui 
concurs organizat de catre comisia 
constituita m acest scop."

cu

3.La punctul 58 al articolului 1, norma 
propusa pentru alineatul (4) al 
articolului 44 din Legea nr. 
303/2004, republicata, cu
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Forma adoptata de Camera 
Deputatilor a OUG nt. 92/2018

Amendamente admise (Comisia 
juridica, 10 decembrie 2019]

Oug nr. 92/2018 
(L681/2018)

Nr

Cr
t.

modificarile completarile
ulterioare, se modifica §i va avea 
urmatorul cuprins:
"(4] Consiliul Superior al 
Magistraturii verifica, prin sectiile 
corespunzatoare, 
conditiilor prevazute la alin. (1]-

indeplinirea

(313."

4.La punctul 88 al articolului I, norma 
propusa pentru alineatul (1] al 
articolului 54 din Legea nr. 
303/2004. 
modificarile 
ulterioare, se modifica §i va avea 
urmatorul cuprins;
"Art. 54
[1) Procurorul general al Parchetului 
de pe langa Inalta Curte de Casatie §i 
Justitie, prim-adjunctul ^i adjunctul 
acestuia, procurorul ^ef al Directiei 
Nationale Anticoruptie, adjunctii 
acestuia, procurorul §ef al Directiei 
de Investigate a Infractiunilor de 
Criminalitate Organizata ^i Terorism, 
adjunctii acestuia, precum §i 
procurorii §efi de sectii ai acestor 
parchete, sunt numiti de Pre$edintele

republicata. cu
completarile§1

3



Forma adoptata de Camera 
Deputafilor a OUG nt. 92/2018

Amendamente admise (Comisia 
juridica, 10 decembrie 2019]

Oug nr. 92/2018 
(L681/2018)

Nr

Cr
t.

Romaniei, la propunerea ministrului 
justitiei, cu avizul Sectiei pentru 
procurori a Consiliului Superior al 
Magistraturii, dintre procurorii care 
au o vechime minima de 15 ani in 
functia de judecator sau procuror, pe 
o perioada de 3 ani, cu posibilitatea 
reinvestirii o singura data.”

S.Dupa punctul 88 al articolului I se 
introduce un nou punct, punctul 88^, 
cu urmatorul cuprins:
"881. Dupa alineatul (1] al articolului 
54 se introduce un nou alineat, 
alineatul [1^], cu urmatorul cuprins: 
«(li] in vederea formularii 
propunerilor de numire in functiile 
de conducere prevazute la alin. [1], 
ministrul justitiei organizeaza o 
procedura de selectie, pe baza unui 
interviu, in cadrul caruia candidate 
sustin un proiect privind exercitarea 
atributiilor specifice functiei de 
conducere pentru care §i-au depus 
candidatura. In vederea asigurarii 
transparentei, audierea candidatilor 
se transmite in direct, audiovideo, pe 
pagina de internet a Ministerului

4



Forma adoptata de Camera 
Deputatilor a OUG nt. 92/2018

Amendamente admise (Comisia 
juridica, 10 decembrie 2019]

Oug nr. 92/2018 
(L681/2018)

Nr

Cr
t.

Justitiei, se mregistreaza se publica 
pe pagina de internet a 
ministerului.»"

6.La punctul 96 al articolului I, norma 
propusa pentru alineatul (7] al 
articolului 57 din Legea nr.
503/2004. 
modificarile 
ulterioare, se modifica §i va avea 
urmatorul cuprins:
"(7] In interesul serviciului, 
procurorii pot fi delegati, cu acordul 
scris al acestora, inclusiv m functii de 
conducere, dispozitiile alin. Cl]-(6] 
fiind
corespunzator. 
procurorilor la Parchetul de pe langa 
Inalta Curte de Casatie §i Justitie se 
dispune, cu acordul scris al acestora, 
de Consiliul Superior al Magistraturii 
- Sectia pentru procurori."

(

republicata. cu
completarile

Ain modaplicabile
Delegarea

Articol unic. - Se aproba 
Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 92

pentru
modificarea si completarea unor acte 
normative in domeniul justitiei, publicata

Articol unic. - Se aproba 
Ordonanta de urgenta a Guvernului 
nr. 92 din 15 octombrie 2018 pentru 
modificarea si completarea unor acte 
normative in domeniul justitiei.

din 15 octombrie 2018
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Amendamente admise [Comisia 
juridica, 10 decembrie 2019)

Forma adoptata de Camera 
Deputatilor a OUG nt. 92/2018

Oug nr. 92/2018 
(L681/2018)

Nr

Cr
t.

in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, 
nr. 874 din 16 octombrie 2018, cu 
urmatoarele modificari si completari:

publicata m Monitorul Oficial al 
Romaniei, Partea I, nr. 874 din 16 
octombrie 2018, cu urmatoarele 
modificari si completari:
-se elimina 
introducerea art. P, prin care se 
modified Legea nr. 303/2004).
[in continuare, amendamentele de 
eliminare se vor raporta la forma 
adoptata de Camera Deputatilor 
asupra proiectului de lege privind 
aprobarea OUG nr. 92/2018).

1. Dupa articolul I se 
introduce un nou articol, art. U, cu 
urmatorul cuprins:

pet. 1 [privind

„Art. U. - Legea nr.
303/2004 privind Statutul judecatorilor 
si procurorilor, republicata in Monitorul 
Oficial al Romaniei, Partea 1, 
nr. 826 din 13 septembrie 2005, cu 
modificarile si completarile ulterioare, se 
modified si se completeazd dupd cum 
urmeazd:

-se elimind subpet. 1 [privind 
modif.alin. 3 al art. 2 din legea nr. 
303/2004)

1. La articolul 2,
alineatui (3) se modifica va avea 
urmatorul cuprins:

«[3) judeedtorii sunt 
independent! §i se supun numai legii. 
Judeedtorii trebuie sd fie impartiali avand 
libertate deplind in solutionarea cauzelor 
deduse judeedtii, in conformitate cu legea §i 
in mod impartial, cu respectarea egalitdtii 
de arme ?i a drepturilor procesuale ale

6



Amendamente admise (Comisia 
juridica, 10 decembrie 2019)

Forma adoptata de Camera 
Deputatilor a OUG nt. 92I2Q1S

Oug nr. 92/2018 
(L681/2018)

Nr

Cr
t.

partilor. Judecatorii trebuie sa ia decizii 
fara nici un fel de restrictii, influente, 
presiuni, amenin^ri sau interventii, directe 
sau indirecte, din partea oricarei autoritati, 
fie chiar autoritati judiciare. Scopul 
independentei judecatorilor consta inclusiv 
m a garanta fiecarei persoane dreptul 
fundamental de a fi examinat cazul sau in 
mod echitabil avand la baza doar aplicarea 
legii.»

2. La articolul 14
alineatul (2), litera c) se modifica si va 
avea urmatorul cuprins:

«c) nu are antecedente penale 
si se bucura de o buna reputatie;»

-se elimina subpct. 2.

3. La articolul 16, -se elimina subpct.3.
alineatul (4^) se modified si va avea 
urmatorul cuprins:

<<[413 La finalul fiecarui 
stagiu, indrumatorii de practica vor 
realiza o evaluare a activitatii desfasurate 
de fiecare auditor pe durata stagiului.»

4. La articolul 35,
alineatul (1) se modified ^i va avea 
urmdtorul cuprins:

-se elimina subpct.4.

«Art. 35. - fl) Formarea

7



Amendamente admise (Comisia 
juridica, 10 decembrie 2019]

Forma adoptata de Camera 
Deputatilor a OUG nt. 92/2018

Oug nr. 92/2018 
(L681/2018)

Nr

Cr
t.

profesionala continua a judecatorilor 
procurorilor constituie garantia 
independentei §i impartialitatii in 
exercitarea functiei. Formarea initiala §i 
continua este un drept §i o indatorire 
pentru judecator si procuror.»

5. La articolul 39, 
alineatul (5) se modified si va avea 
urmdtorul cuprins:

-se elimina subpct.5.

«[5] Pentru judecatorii §i 
tribunale §i, respectiv, pentru parchetele 
de pe langa acestea, comisiile prevazute 
la alin. (4] se constituie prin hotarare a 
colegiului de conducere al curtii de apel 
sau al parchetului de pe langa aceasta. 
Pentru curtile de apel ^i pentru 
parchetele de pe langa acestea, comisiile 
de evaluare se constituie prin hotarare a 
colegiului de conducere al Inaltei Curti de 
Casatie §i Justitie sau al Parchetului de pe 
langa Inalta Curte de Casatie §i Justitie. 
Pentru Inalta Curte de Casatie ^i Justitie, 
comisia de evaluare se constituie prin 
hotarare a Sectiei pentru judecatori din 3 
judecatori desemnati dintre membrii 
ale§i ai Sectiei pentru judecatori, cu grad 
cel putin de curte de apel. Pentru

8



Amendamente admise (Comisia 
juridica, 10 decembrie 2019]

Forma adoptata de Camera 
Deputatilor a OUG nt. 92/2018

Oug nr. 92/2018 
(L681/2018)

Nr

Cr
t.

Parchetul de pe langa Inalta Curte de 
Casatie Justitie, comisia de evaluare se 
constituie prin hotarare a Sectiei pentru 
procurori din 3 procurori, desemnati 
dintre membrii ale§i ai Sectiei pentru 
procurori, cu grad cel putin de tribunal.»

6. La articolul 44, -se elimina subpct. 6.
alineatul (1) se modifica si va avea 
urmdtorul cuprins:

«Art. 44. - (1] Pot
participa la concursul de promovare pe 
loc la instantele sau parchetele imediat 
superioare judecatorii §i procurori! care 
au avut calificativul «foarte bine» la
ultima evaluare, nu au fost sanctionati 
disciplinar in ultimii 3 ani, au functionat 
efectiv timp de cel putin 3 ani la instanta 
sau parchetul ierarhic inferior celui la 
care doresc sa promoveze indeplinesc 
urmatoarele conditii minime de 
vechime:»

7. La articolul 44, dupa 
alineatul (3) se introduce un nou 
alineat, alin. (3^), cu urmdtorul 
cuprins:

-se elimina subpct.7.

«C3^] Pentru a fi

9



Forma adoptata de Camera 
Deputatilor a OUG nt. 92/2018

Amendamente admise (Comisia 
juridica, 10 decembrie 2019)

Oug nr. 92/2018 
(L681/2018)

Nr

Cr
t.

promovati m cadrul Parchetului de pe 
langa Inalta Curte de Casatie Justitie, 
procurorii trebuie sa nu fi fost sanctionati 
disciplinar m ultimii 3 ani, sa aiba o buna 
pregatire profesionala, o conduita morala 
irepro§abila, cel putin 10 ani vechime in 
functia de procuror sau judecator, cel 
putin gradul profesional corespunzator 
parchetului de pe langa curtea de apel §i 
sa fi fost declarati admi§i in urma unui 
concurs organizat de catre comisia 
constituita in acest scop.»

8. Articolul 46 se -se elimina subpct. 8.
modifica si va avea urmatorul cuprins:

«Art. 46. - (1) Concursul 
de promovare pe loc consta in sustinerea 
unei probe scrise.

(2) Procedura de 
desfa§urare a concursului, inclusiv 
modalitatea de contestare a rezultatelor.
precum si materiile la care se sustine 
proba scrisa prevazuta la alin. (1), in 
functie de specializare, se stabilesc prin 
Regulamentul privind organizarea ^i 
desfa§urarea concursului de promovare a 
judecatorilor ^i procurorilor. 
______________ (“3) Dispozitiile art. 21

10



Forma adoptata de Camera 
Deputatilor a OUG nt. 92I2Q1S

Amendamente admise (Comisia 
juridica, 10 decembrie 2019)

Oug nr. 92/2018 
(L681/2018)

Nr

Cr
t.

alin. [3) se aplica in mod corespunzator.»

9. La articolul 46^, -se elimina subpct. 9.
alineatul (2) se modifica si va avea 
urmdtorul cuprins:

«(2) Procedura de
organizare desfa§urare a concursului, 
inclusiv comisiile de concurs §i 
constituirea acestora, aspectele supuse 
verificarii m cadrul probei prevazute la 
alin. [1) §i modalitatea de stabilire §i 
contestare a rezultatelor se stabilesc prin 
regulamentul prevazut la art. 46 alin. 
C2).»

10. La articolul 48, 
alineatul (4) se modifica si va avea 
urmdtorul cuprins:

-se elimina subpct. 10.

«(4) Concursul sau 
examenul consta in prezentarea unui 
protect referitor la exercitarea 
atributiilor specifice functiei de 
conducere §i in probe scrise privind 
managementul comunicarea, resursele 
umane, capacitatea candidatului de a lua 
decizii §i de a-§i asuma raspunderea, 
rezistenta la stres §i un test psihologic. 
Contestatiile se trimit Institutului______

11



Amendamente admise [Comisia 
juridica, 10 decembrie 2019)

Ougnr. 92J2Q1Q 
(L681/2018)

Forma adoptata de Camera 
Deputatilor a OUG nt. 92/2018

Nr

Cr
t.

National al Magistraturii m termen de 3 
zile de la publicarea rezultatelor.»

11. La articolul 48, -se elimina subpct. 11.
alineatul (6^) se abroga.

12. La articolul 52^, -se elimina subpct. 12.
alineatul (1) se modifica si va avea 
urmdtorul cuprins:

«Art. 522. _ In cadrul
probei prevazute la art. 52^ 
alin. [2] lit. a), la cererea comisiilor de 
concurs, Sectia pentru judecatori a 
Consiliului Superior al Magistraturii va 
solicita, prin intermediul curtilor de apel, 
hotarari judecatore§ti pronuntate si 
redactate de candidat, precum §i celelalte 
date necesare evaluarii potrivit prezentei 
legi.»

13. Articolul 52^ se -se elimina subpctlS.
modiflcd si va avea urmdtorul cuprins:

«Art 525. _ Punctajul 
maxim ce poate fi atribuit la probele 
prevazute la art 52^ alin. (2) este de 100 de 
puncte, distribuite astfel;

a] 50 de puncte pentru 
proba prevazuta la art 52^ alin. (2) lit a);

12



Forma adoptata de Camera 
Deputatilor a OUG nt. 92/2018

Amendamente admise (Comisia 
juridica, 10 decembrie 2019)

Oug nr. 92/2018 
(L681/2018)

Nr

Cr
t.

b) 50 de puncte pentru 
proba prevazuta la art 52^ alin. (2) lit b).

(2) Punctajul minim 
pentru a fi declarat admis la probele 
prevazute la art 52^ alin. (2) este 
urmatorul:

a) 35 de puncte pentru 
proba prevazuta la art 52^ alin. (2) lit a);

b) 35 puncte pentru proba 
prevazuta la art 52^ alin. (2) lit b).

[3) Punctajul minim
pentru a fi declarat admis la concurs este 
de 70 de puncte.»

14. La articolul 58, -se elimina subpctl4.
alineatui (V) se modifica va avea 
urmatorul cuprins:

«(li) Judecatorii sau 
procurorii care indeplinesc conditiile 
prevazute de art 33^ si de art. 105 din 
Legea nr. 303/2004 si care isi inceteaza 
activitatea, din motive neimputabile, m 
vederea exercitarii unei functii in cadrul 
unei institutii sau autoritati publice, 
organism international, institutie a UE 
sau institutie internationala, au dreptul 
sa li se rezerve postul pentru o perioada 
de maximum 6 ani. Postul astfel rezervat

13



Amendamente admise (Comisia 
juridica, 10 decembrie 2019)

Forma adoptata de Camera 
Deputatilor a OUG nt. 92/2018

Oug nr. 92/2018 
(L681/2018)

Nr

Cr
t.

va fi ocupat din fondul de rezerva al 
Ministerului Justitiei.»

15. La articolul 58, -se elimina subpct.l5.
alineatul (1^) se abroga.

-se elimina subpct.l6.16. La articolul 65 
alineatul (1), litera i) se modifica si va 
avea urmatorul cuprins:

«i) neindeplinirea
conditiilor prevazute la art. 14 alin. (2) 
lit. a) §i e) ori a conditiei privind buna 
reputatie, daca m acest ultim caz se 
apreciaza ca nu se impune mentinerea m 
functie;»

17. La articolul 65, -se elimina subpct.l7.
alineatul (3) se modified si va avea 
urmatorul cuprins:

«[3) Trecerea in rezerva 
sau in retragere a judecatorilor si 
procurorilor militari, inclusiv ca urmare a 
pensionarii, se face in conditiile legii, 
dupa eliberarea din functie de catre 
Presedintele Romaniei.»

-se elimina subpct.l8.18. La articolul 67,
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Forma adoptata de Camera 
Deputatilor a OUG nt. 92/2018

Amendamente admise [Comisia 
juridica, 10 decembrie 2019)

Oug nr. 92/2018 
(L681/2018)

Nr

Cr
t.

alineatul (4) se modified si va avea 
urmdtorul cuprins:

«[4) Magistratii-asistenti 
gradul III pot fi numiti, prin concurs 
dintre personalul prevazut la art. 33 alin. 
(1), precum si personalul de specialitate 
juridica prevazut la art. 87 alin. (1), cu o 
vechime de cel putin 5 ani in aceste 
functii.»

19. La articolul 86, -se elimina subpct.l9.
alineatul (2) se abrogd.

20. La articolul 110, 
dupd alineatul (1) se introduce un nou 
alineat, alin. (2), cu urmdtorul cuprins:

«(2) Cerinta prevazuta 
de art. 52 alin. (3) din lege, de a fi 
indeplinit efectiv numai functia de 
judecator timp de 18 ani, nu se aplica 
perioadei anterioare prezentei legi, 
perioada pentru care se are in vedere atat 
calitatea de judecator cat si pe aceea de 
procurer detinute.»

-se elimina subpct.20.

21. Articolul 112 se 
modified si va avea urmdtorul cuprins: 

«Art. 112.

-se elimina subpct.21.

m
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Dispozitiile art. 15, art. 16 alin. (3) - [5), 
art. 19, art. 22 alin. (1), art. 26 - 29 se 
aplica auditorilor de justitie care vor 
sustine concursul de admitere la 
Institutul National al Magistraturii 
incepand cu anul 2020.

(2) Pana la aplicarea 
dispozitiilor legale mentionate la 
alin. [1), sunt aplicabile dispozitiile 
corespunzatoare din reglementarea 
anterioara Legii nr. 242/2018 pentru 
modificarea si completarea Legii nr. 
303/2004 privind statutul judecatorilor 
si procurorilor.»’'

2. La articolul II, inainte de 
punctul 1 se introduc trei noi puncte 
cu urmatorul cuprins:

-la Articolul unic, se elimina pct.2 
integral.

Art. 11

„ - La articolul 21, 
alineatul (2) se modified si va avea 
urmatorul cuprins:

«(2) Hotararea de 
respingere a cererii de sesizare a Curtii 
Constitutionale, pronuntata de ultima 
instanta in ierarhia instantelor 
judecatoresti, este supusa caii de atac a 
recursului.»
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La articolul 29 
alineatul (1), litera b) se abroga.

Articolul 75 se 
modified si va avea urmdtorul cuprins:

«Art. 75. - Parchetul de 
pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie 
are in structura directii si sectii conduse 
de procurori-sefi, care pot fi ajutati de 
adjuncti. In cadrul directiilor pot 
functiona sectii, servicii si birouri, iar in 
cadrul sectiilor pot functiona servicii si 
birouri conduse de procurori-sefi.»"

3. La articolul II, punctul 1 
se modifica va avea urmatorul 
cuprins:

-la Articolul unic, se elimina pet. 3.Art. II
privind304/2004Legea

organizarea judiciara, republicata in 
Monitorul Oficial al Romaniei, Partea

nr.

„1. La articolul 79^, 
alineatul (3) se modified va avea 
urmdtorul cuprins:

I, nr. 827 din 13 septembrie 2005, cu 
modificarile 
ulterioare, se modifica §i se 
completeaza dupa cum urmeaza: 
Bl.La articolul 79^, alineatele [3] §i 
[9] se modifica §i vor avea urmatorul

completarile
«(3] Pentru a fi numiti in 

cadrul Directiei de Investigare a 
Infractiunilor de Criminalitate Organizata 
§i Terorism, procurorii trebuie sa nu fi 
fost sanctionati disciplinar in ultimii 3 
ani, sa aiba o buna pregatire profesionala, 
o conduita morala irepro^abila, o 
vechime de cel putin 10 ani in functia de

cuprins;
"(3] Pentru a fi numiti in cadrul 
Directiei de Investigarea a 
Infractiunilor de Criminalitate
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procurer sau judecator sa fi fost 
declarati admi§i in urma concursului 
organizat de catre comisia constituita m 
acest scop.»"

Organizata Terorism, procurerii 
trebuie sa nu fi fost sanctionati 
disciplinar, sa aiba o buna pregatire 
profesionala, o conduita morala 
irepro^abila, o vechime de cel putin 
10 ani m functia de procurer sau 
judecator sa fi fost declarati admi§i 
in urma interviului organizat de catre 
comisia constituita in acest scop.

(9) Procurorii numiti in cadrul 
Directiei de Investigare a 
Infractiunilor de Criminalitate 
Organizata §i Terorism pot fi revocati 
prin ordin al procurorului §ef al 
acestei directii, cu avizul Sectiei 
pentru procurori a Consiliului 
Superior al Magistraturii, in cazul 
exercitarii necorespunzatoare a 
atributiilor specifice functiei sau m 
cazul aplicarii uneia dintre 
sanctiunile disciplinare prevazute la 
art. 100 lit. b]-e] din Legea nr. 
303/2004 
modificarile $i completarile 
ulterioare."

republicata. cu
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2.La articolul 87, alineatele (2) §i [8) 
se modifica vor avea urmatorul 
cuprins:
"(2) Pentru a fi numiti in cadrul 
Directiei Nationale Anticoruptie, 
procurorii trebuie sa nu fi fost 
sanctionati disciplinar, sa aiba o buna 
pregatire profesionala, o conduita 
morala irepro^abila, cel putin 10 ani 
vechime in functia de procurer sau 
judecator §i sa fi fost declarati admi^i 
in urma unui concurs organizat de 
catre comisia constituita in acest 
scop.

4. La articolul II, la punctul 
2, alineatul (2) al articolului 87 se 
modifica $i va avea urmatorul cuprins:

„{2) Pentru a fi numiti in 
cadrul Directiei Nationale Anticoruptie, 
procurorii trebuie sa nu fi fost sanctionati 
disciplinar in ultimii 3 ani, sa aiba o buna 
pregatire profesionala, o conduita morala 
irepro§abila, cel putin 10 ani vechime in 
functia de procurer sau judecator §i sa fi 
fost declarati admi§i in urma unui 
concurs organizat de catre comisia 
constituita in acest scop.”

-la Articolul unic, se elimina pet. 4.

(8) Procurorii numiti in cadrul 
Directiei Nationale Anticoruptie pot fi 
revocati prin ordin al procurorului

Nationale 
Anticoruptie, cu avizul sectiei pentru 
procurori a Consiliului Superior al 
Magistraturii, in cazul exercitarii 
necorespunzatoare a atributiilor 
specifice functiei sau in cazul aplicarii 
uneia dintre sanctiunile disciplinare 
prevazute la art. 100 lit. b)-e) din 
Legea nr. 303/2004. republicata, cu

§ef al Directiei

19



Forma adoptata de Camera 
Deputatilor a OUG nt. 92/2018

Amendamente admise (Comisia 
juridica, 10 decembrie 2019)

Oug nr. 92/2018 
(L681/2018)

Nr

Cr
t.

completarilemodificarile
ulterioare."

?i

-la Articolul unic, se elimina pet. 5.5. La articolul 11, dupa 
punctul 2 se introduce un nou punct, 
pet. 2^, cu urmatorul cuprins:

„2^. La articolul 88^, 
dupa alineatul (5) se introduce un nou 
alineat, alin. (6), cu urmatorul cuprins:

«(6) Ori de cate ori Codul 
de procedura penala sau alte legi speciale 
fac trimitere la „procurorul ierarhic 
superior" in cazul infractiunilor de 
competenta Sectiei pentru investigarea 
infractiunilor din justitie, prin acesta se 
intelege procurorul sef al sectiei, inclusiv 
m cazul solutiilor dispuse anterior 
operationalizarii acesteia.»"

3.La articolul 882, dupa alineatul (4) 
se introduce un nou alineat, alineatul 
(5), cu urmatorul cuprins:
"(5) Pe durata desfa§urarii activitatii 
in cadrul Sectiei pentru Investigarea 
Infractiunilor din Justitie, procurorii 
cu functii de conducere §i executie 
beneficiaza 
procurorilor deta$ati, in conditiile

de drepturile
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legii."

4.La articolul 88^ alineatul (5), litera 
a) se modifica §i va avea urmatorul
cuprins:
"a) un interviu, transmis in direct 
ulterior arhivat pe pagina de internet 

Consiliului alSuperior
Magistraturii, sustinut m fata 
comisiei prevazute la art. 88^ alin. (2) 
din care face parte de drept §i 
procurorul ^ef sectie;"

a

6. La articolul II, dupa 
punctul 4 se introduc unsprezece 
puncte, pet 41 - 411, cu urmatorul 
cuprins:

-la Articolul unic, se elimina pet 6 
integral.

„4^. La articolul 88^ 
alineatul (5), litera c) se abrogd.

42, La articolul 88^,
alineatul (8) se abrogd.

4^. La articolul 88^,
alineatul (9) se modified si va avea 
urmdtorul cuprins:

«C9) Punctajul maxim ce
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poate fi atribuit la probele de concurs 
este de 100 de puncte, distribuite astfel:

a) 50 de puncte pentru 
proba prevazuta la alin. (5) lit. a);

b) 50 de puncte pentru 
proba prevazuta la alin. (5) lit. b).»

4*. La articolul 88^,
alineatul (10) se modiflca si va avea 
urmdtorul cuprins:

«(10) Punctajul minim 
pentru a fi declarat admis la concurs este 
de 70 de puncte calculat la medie, dar nu 
mai putin decat urmatorul punctaj pentru 
fiecare proba m parte;

a) minimum 35 de puncte 
pentru proba prevazuta la alin. (5) lit a);

b) minimum 35 de puncte 
pentru proba prevazuta la alin. (5)
lit b).»

4^. La articolul 88^, 
dupa alineatul (11) se introduc doua 
noi alineate, alin. (11^) si (11^), cu 
urmatorul cuprins:

«[lli) Membrii
comisiilor de concurs prevazute m 
prezenta sectiune nu devin incompatibili
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si isi exprima votul in Plen.
(112) Comisiile de

concurs prevazute de art. 88^ respectiv 
de art. 88^ isi desfasoara legal activitatea 
in prezenta a cel putin 
3 menibri.»

4^. La articolul 88®
alineatul (1), litera d) se modified si va 
avea urmdtorul cuprins:

«d) exercitarea si
retragerea cailor de atac in cauzele de 
competenta Sectiei, inclusiv in cauzele 
aflate pe rolul instantelor la data intrarii 
in vigoare a prezentei;»

42. La articolul 88®
alineatul (1), dupd litera d) se 
introduce o noud literd, lit. e), cu 
urmdtorul cuprins:

«e) exercitarea altor 
atributii prevazute de lege.»

4®. Dupd articolul 88^ se
introduce un nou articol, 
art 88^®, cu urmdtorul cuprins:

«Art. 8810. _ (1^ In 
vederea desfasurarii activitatilor
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specifice prevazute de Codul de 
procedura penala, in cadrul Sectiei 
functioneaza, prin detasare, ofiteri sau 
agenti de politie judiciara, sub directa 
conducere si controlul nemijlocit al 
procurorilor Sectiei, in limita posturilor 
prevazute de lege.

(2) Detasarea ofiterilor 
si agentilor de politie judiciara se dispune 
la solicitarea procurorului sef al Sectiei 
pentru investigarea infractiunilor din 
justitie, de catre ministrul afacerilor 
interne, pe o perioada de cel mult 3 ani, 
cu posibilitatea prelungirii din 3 in 3 ani, 
cu acordul acestora.

(3) Numirea in functii a 
ofiterilor si agentilor de politie judiciara 
prevazuti la alin. (1) se face prin ordin al 
procurorului sef al Sectiei pentru 
investigarea infractiunilor din justitie.

(4) Incetarea detasarii 
ofiterilor si agentilor de politie judiciara 
se poate dispune inaintea perioadei 
prevazute la alin. (2) prin ordin motivat 
al procurorului-sef al Sectiei pentru 
investigarea infractiunilor din justitie.

(5) Pe durata detasarii 
ofiterii si agentii de politie judiciara nu
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pot primi de la organele ierarhic 
superioare nicio msarcinare.

(6) Dispozitiile
procurorilor din cadrul Sectiei pentru 
investigarea infractiunilor din justitie 
sunt obligatorii pentru ofiterii si agentii 
de politie. Actele intocmite de acestia din 
dispozitia scrisa a procurorului sunt 
efectuate in numele acestuia.

(7) Ofiterii si agentii de
politie judiciara prevazuti la 
alin. (1) au drepturile si obligatiile 
prevazute de lege pentru ofiterii de 
politie si agentii de politie, cu exceptiile 
prevazute in prezenta lege, si beneficiaza, 
in mod corespunzator de drepturile 
prevazute la art. 11 si 23 din Ordonanta 
de Urgenta a Guvernului nr. 27/2006 
privind salarizarea si alte drepturi ale 
judecatorilor, procurorilor si altor 
categorii de personal din sistemul 
justitiei, aprobata cu modificari si 
completari prin Legea nr. 45/2007 cu 
modificarile si completarile ulterioare.

(8) Salarizarea ofiterilor 
si agentilor de politie judiciara prevazuti 
la alin. (1) se realizeaza potrivit 
dispozitiilor legale aplicabile ofiterilor si
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agentilor de politie judiciara din cadrul 
Directiei Nationale Anticoruptie.

(9) Atributiile prevazute 
de lege pentru ministrul afacerilor 
interne privind drepturile si raspunderile 
ce revin ofiterilor si agentilor de politie 
judiciara detasati se exercita de 
procurorul-sef al Sectiei pentru 
investigarea infractiunilor din justitie. 
Atributiile privind acordarea gradelor 
profesionale pentru ofiterii si agentii de 
politie judiciara detasati se exercita de 
ministrul afacerilor interne, la
propunerea procure rului-sefal Sectiei 
pentru investigarea infractiunilor din 
justitie.

(10) Dispozitiile art. 6 
din Legea nr. 364/2004 privind 
organizarea si functionarea politiei 
judiciare, republicata, cu modificarile 
ulterioare, se aplica in mod 
corespunzator in raport cu activitatea 
ofiterilor si agentilor de politie judiciara.»

4^. ArticolullOl se
modified si va avea urmdtorul cuprins:

«Art. 101. - Cand
persoana cercetata este militar activ,
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urmarirea penala se efectueaza de 
procurorul militar conform dispozitiilor 
generale privind competenta materials si 
dupa calitatea persoanei, indiferent de 
gradul militar al persoanei cercetat sau al 
procurorului care efectueaza sau 
supravegheaza urmarirea penala.»

4*®. Articolul 102^ se 
modified si va avea urmdtorul cuprins:

«Art. 1023. - Functia de 
ofiter, subofiter sau agent de politie 
judiciara a directiei sau de specialist in 
cadrul Directiei Parchetelor Militate este 
incompatibila cu orice alta functie publica 
sau privata, cu exceptia functiilor 
didactice din invatamantul superior.))

4^^. La articolul 120, 
alineatele (6) si (7) se abrogd.»"

Art. Ill
Legea nr. 317/2004 privind Consiliul 
Superior al Magistraturii, republicata 
in Monitorul Oficial al Romanief 
Partea 1, nr. 628 din 1 septembrie 
2012, cu modificarile §i completarile 
ulterioare, se modifica $i se
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completeaza dupa cum urmeaza: 
Bl.La articolul 28, alineatul (3] se 
modifica va avea urmatorul 
cuprins:
"[3] Reprezentantii societatii civile 
participa, cu drept de vot, la lucrarile 
Plenului Consiliului Superior al 
Magistraturii."

7. La articolul III, dupa 
punctul 1 se introduc doua noi puncte, 
pet. 11 si 12, cu urmatorul cuprins:

„V. La articolul 40
alineatul (1), litera g) se modified si va 
avea urmatorul cuprins:

«g] solutioneaza
contestatiile impotriva calificativelor 
acordate de comisiile de evaluate a 
activitatii profesionale a judecatorilor, 
constituite in conditiile legii;»

-la Articolul unic, se elimina pet. 7.

P. La articolul 40 
alineatul (1), literele m) si o) se abrogd."

2.La articolul 40 alineatul [2], litera 
c] se modifica §i va avea urmatorul 
cuprins:
"c] avizeaza propunerea ministrului
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justitiei de numire §i revocare a 
procurorilor §efi de sectii ai 
Parchetului de pe langa Inalta Curte 
de Casatie §i Justitie, Directiei 
Nationale Anticoruptie §i Directiei de 
Investigare a Infractiunilor de 
Criminalitate 
Terorism;"

Organizata §i

8. La articolul III, dupa 
punctul 2 se introduce un nou punct, 
pet. 2\ cu urmatorul cuprins:

„2^. La articolul 41
alineatul (1), dupa litera f) se introduce 
o noud litera, lit g), cu urmatorul 
cuprins;

-la Articolul unic, se elimina pet. 8.

«g) urmareste
respectarea prevederilor legale si 
regulamentare in domeniul organizarii si 
functionarii instantelor si ia masurile 
necesare inlaturarii imediate a
vulnerabilitatilor ce pot afecta buna 
desfasurare a activitatii acestora.»"

3.La articolul 44 dupa alineatul (3) se 
introduce un nou alineat, alineatul 
[3^], cu urmatorul cuprins:

Ministrul justitiei poate sesiza
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Inspectia Judiciara pentru a se stabili 
daca exista indiciile savar^irii unei 
abated disciplinare de catre 
procurori. Cercetarea disciplinary se 
efectueaza de Inspecda Judiciara, 
prevederile prezentei secfiuni fiind 
aplicabile in mod corespunzator."

9. La articolul III, dupa 
punctul 3 se introduc trei noi puncte, 
pet. 31 - 33, cu urmatorul cuprins;

„3^. La articolul 45,

-la Articolul unic, se elimina pet. 9.

alineatul (8) se abroga.

3^. La articolul 49,
alineatul (1) se modifica si va avea 
urmatorul cuprins:

«Art. 49. Cl) In
procedura disciplinary in fata sectiilor 
Consiliului Superior al Magistraturii, 
citarea judecytorului sau a procurorului 
impotriva cyruia se exercity actiunea 
disciplinary §i a Inspectiei Judiciare este 
obligatorie. Judecytorul sau procurorul 
poate fi reprezentat de un alt judeedtor 
ori procurer sau poate fi asistat ori 
reprezentat de un avocat. Neprezentarea 
judecytorului sau a procurorului cercetat
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la judecarea actiunii nu impiedica 
desfa§urarea in continuare a judecatii.»

3^. La articolul 51,
alineatele (1) si (3) se modified si vor 
avea urmdtorul cuprins:

«Art 51. - (1) Hotararile 
sectiilor Consiliului Superior al 
Magistraturii prin care s-a solutionat 
actiunea disciplinary se redacteaza, 
obligatoriu, in termen de cel mult 20 de 
zile de la pronuntare §i se comunica, de 
indata, in scris, judecatorului sau 
procurorului vizat, precum §i Inspectiei 
Judiciare. Comunicarea hotararilor este 
asigurata de Secretariatul general al 
Consiliului Superior al Magistraturii.

(3) Impotriva hotararilor 
prevazute la alin. (1) se poate exercita 
recurs in termen de 15 zile de la 
comunicare de catre judecatorul sau 
procurorul sanctionat ori, dupa caz, de 
Inspectia Judiciara. Competenta 
solutionarii recursului apartine 
Completului de 5 judecatori al Inaltei 
Curti de Casatie $i Justitie. Din Completul
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de 5 judecatori nu pot face parte membrii 
de drept ai Consiliului Superior al 
Magistraturii sau judecatorul sanctionat 
disciplinar.»"

4.La articolul 55 alineatul (1), litera 
c) se modifica va avea urmatorul 
cuprins:

sectia corespunzatoare a 
Consiliului Superior al Magistraturii a 
constatat, pe baza raportului intocmit 
de Inspectia Judiciara, ca persoana in 
cauza nu §i-a indeplinit sau §i-a 
indeplinit in mod necorespunzator, in 
mod grav, repetat ^i nejustificat, 
atributiile prevazute de lege."

"c)

5.La articolul 55, alineatul (3) se 
modifica ^i va avea urmatorul 
cuprins:
"[3) In situatia prevazuta la alin. (1) 
lit. c), procedura de revocare din 
functie a unui membru al Consiliului 
se desfa§oara dupa cum urmeaza: 
a) solicitarea de revocare poate fi 
initiata de cel putin 2/3 din numarul 
adunarilor generale de la nivelul 
instantelor sau parchetelor pe care le
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reprezinta membrul Consiliului 
Superior al Magistraturii a carui 
revocare se solicita;
b) sesizarea trebuie sa cuprinda 
indicarea concreta a atributiei 
prevazute de lege pe care persoana in 
cauza nu §i-a indeplinit-o sau ji-a 
indeplinit-o in mod necorespunzator, 
in mod grav, repetat §i nejustificat, 
precum §i a motivelor din care 
rezulta aceasta situatie. Sesizarea 
este inadmisibila atunci cand vizeaza 
modul in care membrul ales §i-a 
exercitat dreptul de vot, mandatul 
membrului ales nefiind imperativ;
c) solicitarea de revocare se 
transmite sectiei corespunzatoare a 
Consiliului Superior al Magistraturii, 
care dispune efectuarea verificarilor 
necesare de catre Inspectia Judiciara. 
Verificarile trebuie efectuate in 
termen de cel mult 90 de zile de la 
data sesizarii Inspectiei Judiciare. 
lnspectorul-§ef poate dispune 
prelungirea termenului de efectuare 
a verificarilor daca exista motive 
intemeiate care justified aceasta 
masura, dispozitiile art. 46 alin. Cl)
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fiind aplicabile in mod 
corespunzator;
d) raportul intocmit de Inspectia
Judiciara se transmite sectiei 
corespunzatoare a Consiliului 
Superior ai Magistraturii, care il va 
comunica judecatorului
procurorului vizat. Impotriva 
raportului, judecatorul 
procurorul poate formula obiectiuni 
in termen de 30 de zile de la 
comunicare. Raportul definitiv se 
comunica adunarilor generale de la 
nivelul instantelor sau parchetelor pe 
care le reprezinta membrul 
Consiliului Superior al Magistraturii a 
carui revocare se solicita;
e) in vederea dezbaterii raportului, 
sectia corespunzatoare a Consiliului 
Superior al Magistraturii convoaca 
toate adunarile generale de la nivelul 
instantelor sau parchetelor pe care le 
reprezinta membrul Consiliului 
Superior al Magistraturii a carui 
revocare se solicita, stabilind o 
singura data §i o ora pentru 
desfa§urarea acestora;
f) persoana vizata de revocare se

sau

sau
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poate adresa judecatorilor sau 
procurorilor in vederea sustinerii 
propriului punct de vedere, in orice 
mod, pana la data adunarilor 
generale;
g] daca 2/3 din numarul voturilor 
valabil exprimate de judecatorii sau 
procurorii intruniti in adunarile 
generale ale instantelor sau 
parchetelor pe care le reprezinta 
membrul Consiliului Superior al 
Magistraturii vizat de procedura sunt 
in sensul mentinerii solicitarii de 
revocare, sectia corespunzatoare a 
Consiliului Superior al Magistraturii 
ia act de hotararile adunarilor 
generale;
h] adunarile generale ale instantelor
sau parchetelor pe care le reprezinta 
membrul Consiliului Superior al 
Magistraturii a carui revocare se 
solicits sunt legal constituite in 
prezenta a cel putin 2/3 din numarul 
total al judecatorilor 
procurorilor. Hotararile adunarilor 
generale se adopta cu votul a cel 
putin 2/3 din numarul total al 
judecatorilor sau procurorilor."_____

sau
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6.La articolul 55, alineatele (4] (5]
se abroga.

7.La articolul 55, alineatul (9] se 
modifica §i va avea urmatorul 
cuprins;
"(9] Dispozitiile alin. (l]-(3] se aplica 
m mod corespunzator §i m cazul 
revocarii membrilor ale§i de la inalta 
Curte de Casatie §i Justitie."

S.Articolul 55^ se abroga.
10. Articolul IV se abroga. -la Articolul unic, pet. 10 se elimina.Art. IV

Prevederile art. I pet. 97 §i 98 din 
Legea nr. 242/2018 pentru
modificarea §i completarea Legii nr. 
30.3/2004 
judecatorilor §i procurorilor, cu 
referire la art. 58 alin. (l^) §i (l^] din 
Legea nr. 303/2004 privind statutul 
judecatorilor ^i procurorilor, 
republicata, cu modificarile ^i 
completarile ulterioare, intra in 
vigoare la data de 30 iunie 2019, data 
finalizarii exercitarii pre§edintiei 
rotative a Consiliului Uniunii
Europene de catre Romania.

statutulprivind
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Articolul V se modified si va avea 
urmatorul cuprins:

Art. V
Prevederile art. I pet 142 din Legea 
nr. 242/2018 pentru modifiearea ji 
eompletarea Legii nr. 303/2004 
privind statutul judeeatorilor §i 
proeurorilor, eu referire la art 82 
alin. (3) din Legea nr. 303/2004 
privind statutul judeeatorilor §i 
proeurorilor, 
modifiearile 
ulterioare, intra m vigoare la data de 
1 ianuarie 2020.

(

"Art V. - Prevederile art 1 pot 142 din 
Legea
modifiearea §i eompletarea Legii nr. 
303/2004

242/2018 pentrunr.

privind
judeeatorilor §i proeurorilor, eu 
referire la art 82 alin. [3] din Legea 
nr. 303/2004 privind statutul 
judeeatorilor 
republieata, eu modifiearile §i 
eompletarile ulterioare, intra m 
vigoare la data de 1 ianuarie 2022."

statutul

republieata. eu
eompletarile§i

proeurorilor.§1

Artioolul VI se modifioa si va avea 
urmatorul ouprins:

(

"Art. VI
(l]Dispozitiile art 54 alin. [2] din 
Legea nr. 304/2004 privind 
organizarea judieiara, republieata, eu 
modifiearile 
ulterioare, privitoare la judeearea 
apelurilor in eomplet format din 3 
judeeatori se apliea apelurilor 
formulate in proeese pornite 
ineepand eu data de 1 ianuarie 2021. 
In proeesele pornite ineepand eu data

Art VI
(IjDispozitiile art. 54 alin. (2) din 
Legea
organizarea judieiara, republieata, eu 
modifiearile

privind304/2004nr.

eompletarile 
ulterioare, privitoare la judeearea 
apelurilor in eomplet format din 3 
judeeatori se apliea apelurilor 
formulate in proeese pornite 
ineepand eu data de 1 ianuarie 
2020. In proeesele pornite ineepand

eompletarile§1§1
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intrarii in vigoare a prezentei 
ordonante de urgenta §i pana la data 
de 31 decembrie 2020 inclusiv, 
apelurile se judeca in complet format 
din 2 judecatori.
(2)in cauzele penale, dispozitiile art. 
54 alin. (2) din Legea nr. 304/2004. 
republicata, cu modificarile §i 
completarile ulterioare, privitoare la 
judecarea apelurilor in complet 
format din 3 judecatori se aplica la 
judecarea apelurilor in cauzele care 
au fost inregistrate in prima instanta 
incepand cu 1 ianuarie 2021. 
Apelurile formulate in cauzele penale 
inregistrate in prima instanta 
incepand cu data intrarii in vigoare a 
prezentei ordonante de urgenta ^i 
pana la data de 31 decembrie 2020 
inclusiv, se judeca in complet format 
din 2 judecatori."

cu data intrarii in vigoare a prezentei 
ordonante de urgenta §i pana la data 
de 31 decembrie 2019 inclusiv, 
apelurile se judeca in complet format 
din 2 judecatori.
(2)In cauzele penale, dispozitiile art. 
54 alin. [2) din Legea nr. 304/2004. 
republicata, cu modificarile §i 
completarile ulterioare, privitoare la 
judecarea apelurilor in complet 
format din 3 judecatori se aplica la 
judecarea apelurilor in cauzele care 
au fost inregistrate in prima instanta 
incepand cu 1 ianuarie 2020. 
Apelurile formulate in cauzele penale 
inregistrate in prima instanta 
incepand cu data intrarii in vigoare a 
prezentei ordonante de urgenta §i 
pana la data de 31 decembrie 2019 
inclusiv, se judeca in complet format 
din 2 judecatori.

Art. Vll
Procurorii care, la data intrarii in 
vigoare a prezentei ordonantei de 
urgenta, i§i desfa§oara activitatea in 
cadrul Parchetului de pe langa Inalta 
Curte de Casatie $i Justitie, al
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Directiei de Investigare a 
Infractiunilor de Criminalitate 
Organizata Terorism ji al Directiei 
Nationale Anticoruptie, precum §i in 
cadrul celorlalte parchete, raman in 
functie m cadrul acestora, numai 
daca mdeplinesc conditiile prevazute 
de Legea nr. 303/2004 privind 
statutul judecatorilor §i procurorilor, 
republicata, cu modificarile §i 
completarile ulterioare, §i Legea nr. 
304/2004 privind organizarea 
judiciara, republicata, cu modificarile 
§i completarile ulterioare.

Art. Vlll
[l)Prevederile prezentei ordonante 
de urgenta referitoare la modificarea 
§i completarea Legii nr. 304/2004 
privind organizarea judiciara, 
republicata, cu modificarile ^i 
completarile ulterioare, §i a Legii nr. 
317/2004 privind Consiliul Superior 
al Magistraturii, republicata, cu 
modificarile §i completarile 
ulterioare, intra in vigoare la data 
publicarii in Monitorul Oficial al 
Romaniei, Partea 1.________________

(
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(2)Prevederile prezentei ordonante 
de urgenta referitoare la modificarea 
?! completarea Legii nr. 303/2004 
privind statutul judecatorilor §i 
procurorilor, republicata, 
modificarile §i completarile
ulterioare, intra m vigoare la aceea§i 
data cu Legea nr. 242/2018 pentru 
modificarea §i completarea Legii nr. 
303/2004 privind statutul 
judecatorilor §i procurorilor,
publicata m Monitorul Oficial al 
Romaniei, Partea I, nr. 868 din 15 
octombrie 2018.

cu
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