
AVIZ
referitor la proiectul de Lege privind uncle măsuri temporare 
referitoare la concursul de admitere la Institutul Naţional al 

Magistraturii, formarea profesională iniţială a judecătorilor şi 

procurorilor, examenul de absolvire a Institutului Naţional al 
Magistraturii, stagiul şi examenul de capacitate al judecătorilor 

şi procurorilor stagiari, precum şi la concursul 
de admitere în magistratură 

Analizând proiectul de Lege privind uncle măsuri temporare 
referitoare la concursul de admitere la Institutul National al 

, 

Magistraturii, formarea profesională iniţială a judecătorilor şi 

procurorilor, examenul de absolvire a Institutului Naţional al 
Magistraturii, stagiul şi examenul de capacitate al judecătorilor şi 

procurorilor stagiari, precum şi la concursul de admitere în 
magistratură, transmis de Secretariatul General al Guvernului cu 
adresa nr.348 din 9.09.2020 şi înregistrat la Consiliul Legislativ cu 
nr.D1010 din 9.09.2020, 

CONSILIUL LEGISLATIV 

În temeiul art.2 alin.(1) lit.a) din Legea nr.73/1993, republicată şi art.46(2) 
din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consjliului Legislativ, 

Avizează favorabil proiectul de lege, cu următoarele observaţii 

şi propuneri: 
1. Prezentul proiect de lege are ca object reglementarea unor 

măsuri temporare, pentru anii 2020 şi 2021, referitoare la concursul de 
admitere la Institutul Naţional al Magistraturii, formarea profesională 

iniţială a judecătorilor şi procurorilor, examenul de absolvire a 



Institutului Naţional al Magistraturii, stagiul şi examenul de capacitate 
al judecătorilor şi procurorilor stagiari, precum şi la concursul de 
admitere în magistratură. 

Potrivit Expunerii de motive, intervenţiile legislative vizează 
reglementarea, în raport cu dispozitivul şi considerentele Deciziei 
Curţii Constituţionale nr.121/2020, a aspectelor esenţiale referitoare la 
organizarea şi desfa"s,urarea concursului de admitere în magistratură în 
anii 2020 şi 2021 5 a concursului de admitere la Institutul Naţional a! 
Magistraturii în anii 2020 şi 2021, formarea profesională iniţială şi 
examenul de absolvire a Institutnlui Naţional a! Magistraturii pentru 
auditorii de justiţie admişi la Institutul Naţional al Magistraturii in anii 
2020 şi 2021, precum şi stagiul şi examenul de capacitate ale acestora. 

Prin proiect se instituie, cu caracter temporar, pentru anii 2020 
şi 2021, reglementări distincte ale acestor domenii, care cuprind, pe 
lângă dispoziţiile care se impun ca urmare a celor reţinute in Decizia 
Curţii Constituţionale nr.121/2020, şi unele soluţii derogatorii in raport 
cu cele prevăzute în Legea nr.303/2004. 

Referitor la acest ultim aspect, potrivit Expunerii de motive, s-a 
avut în vedere faptul că „aplicarea noilor dispoziţii legale introduse prin 
Legea nr.242/2018 este de natură să genereze provocări majore sub 
aspectul organizării in bune condiţii a examenului de admitere la 
Institutul Naţional al Magistraturii, dar şi a concursurilor de admitere in 
magistratură", fund relevate şi implicaţiile noilor reglementări în 
materia duratei formării initiale 

Prin conţinutul său normativ, proiectul de lege face parte din 
categoria legilor organice, fund incidente prevederile art.73 alin.(3) 
lit.!) din Constituţia României, republicată, iar în aplicarea dispoziţiilor 

art.75 alin.(1) din Legea fundamentală, prima Cameră sesizată este 
Camera Deputaţilor. 

Menţionăm că, prin avizul pe care îl emite, Consiliul Legislativ 
nu se poate pronunţa asupra oportunităţii soluţiilor legislative 
preconizate. 

2. Semnalăm că, pentru anul 2019, uncle măsuri temporare 
similare cu cele preconizate prin prezentul proiect de lege au fost 
instituite prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.7/2019 privind 
unele măsuri temporare referitoare la concursul de admitere la Institutul 
Naţional al Magistraturii, formarea profesională iniţială a judecătorilor 

şi procurorilor, examenul de absolvire a Institutului Naţional al 
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Magistraturii, stagiul şi exarnenul de capacitate al judecătorilor şi 
procurorilor stagiari, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, Legii 
nr.304/2004 privind organizarea judiciară şi Legii nr.317/2004 privind 
Consiliul Superior al Magistraturii. 

Ulterior, în data de 12 decembrie 2019, Guvernul şi-a angajat 
răspunderea în faţa Parlamentului pe proiectul de Lege privind unele 
măsuri aplicabile în anul 2020 referitoare la concursul de admitere la 
Institutul Naţional al Magistraturii, formarea profesională iniţială a 
judecătorilor şi procurorilor, examenul de absolvire a Institutului 
Naţional al Magistraturii, stagiul şi examenul de capacitate al 
judecătorilor şi procurorilor stagiari, potrivit art. 114 din Constituţie. 
Proiectul a fost considerat adoptat, întrucât nu a fost depusă nicio 
moţiune de cenzură în termen de 3 zile de la prezentarea acestuia, în 
data de 16 decembrie 2019 fund formulată o obiectie de 
neconstitutionalitate. 

Prin Decizia nr.28/2020, publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr.165 din 28 februarie 2020, Curtea 
Constituţională a admis obiecţia de neconstituţionalitate a legii sus- 
menţionate, reţinând că aceasta „încalcă art. 114 din Constituţie şi, în 
mod implicit, art. 61 alin.(1) din Constituţie, prin limitarea excesivă a 
rolului Parlamentului. Rezultă, astfel, şi o încălcare a principiului 
constituţional al echilibrului puterilor fart l aim . (4) din ConstituţieJ 
din moment ce una dintre puterile statului, cea executivă, şi-a arogat 
un rol preeminent în activitatea de legiferare, folosind excesiv o 
pro cedură de legiferare, care, prin natura sa, este una de excepţie". 

3. Precizăm că, de lege lata, soluţiile legislative preconizate de 
prezentul proiect de lege sunt reglementate prin acte normative 
adoptate de Plenul Consiliului Superior al Magistraturii, astfel: 

Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr.91/2019 
pentru aprobarea Regulamentului privind concursul de admitere şi 

examenul de absolvire a Institutului Naţional al Magistraturii; 
Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii 

nr.103/2019 pentru aprobarea Regulamentului privind examenul de 
capacitate al judecătorilor stagiari şi al procurorilor stagiari; 
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Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii 
nr.192/2019 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi 
desfăşurarea concursului de admitere în magistratură. 

Prin Decizia nr.121 din 10 martie 2020, publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr.487 din 9 iunie 2020, Curtea 
Constituţională a admis excepţia de neconstituţionalitate a art. 1061it.d) 
din Legea nr.303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor şi a 
constatat că respectivele dispoziţii sunt neconstituţionale. 

La pct.28 din considerentele respectivei decizii, Curtea 
Constituţională a stabilit că „ faptul că legea organică privind statutul 
judecătorilor şi procurorilor - Legea nr. 303/2004 - nu prevede aspecte 
esenţiale privind concursul pentru admiterea în magistratură, cum sunt 
etapele şi probele de concurs, modalitatea de stabilire a rezultatelor şi 

posibilitatea de contestare a fiecărei probe, contravine dispoziţiilor 

art. 73 alin.(3) lit.l) din Constitutie, potrivit cărora organizarea şi 

funeţionarea Consiliului Superior al Magistraturii şi organizarea 
instanţelor judecătoreşti se Neglementează prin lege organică. Astfel, 
aspectele esenţiale ale admiterii în magistratură trebuie să fae 
prevăzute în Legea nr.303/2004, jar Regulamentul apro bat prin 
hotărâre a Consiliului Superior al Magistraturii şj publicat în 
Mon itorul Oficial al României, Partea I, trebuie doar să detalieze 
procedura privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru 
admiterea în magistratură". ~ 

In acest sens, distinct de stabilirea unor măsuri temporare în acest 
domeniu, având în vedere că Decizia Curţii Constituţionale 

nr.121/2020 impune intervenţii legislative asupra Legii nr.303/2004, 
acestea ar putea fi adoptate, eventual, prin prezentul proiect. 

4. Semnalăm că este necesară introducerea, după titlu, a formulei 
introductive prevăzută de art.42 alin.(2) Legea nr.24/2000, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare, în următoarea redactare: 
„Parlamentul României adoptă prezenta lege". 

5. Precizăm că este impropriu stilului normativ oa un capitol, 
respectiv Capitolul I „Dispoziţii generale", să Be alcătuit dintr-un 
singur articol. 

Formulăm prezenta observaţie şi pentru Capitolul V „Dispoziţii 

tranzitorii si finale". 
6. La art.l alin.(2), sintagma „în anu12020 şi 2021" se va redacta 

sub forma ,,in anii 2020 şi 2021". 

4 



ti La alin.(3), întrucât titlul Legii nr.303/2004 a fost menţionat 
anterior, nu mai este necesară redarea acestuia, ci doar a evenimentelor 
legislative intervenite. Această observaţie este valabilă pentru toate 
situaţiile similare din proiect. 

Totodată, din considerente de redactare, expresia „se organizează 
şi destăşoară" trebuie redată sub forma „se organizează şi se 
desfăsoară". 

, 

7. La art.2 alin.(1), având în vedere obiectul de reglementare al 
capitolului, pentru corelare Cu titlul capitolului, expresia „Admiterea in 
magistratură" trebuie înlocuită cu sintagma „Admiterea Ia Institutul 
Naţional al Magistraturii". 

8. La art.3 alin.(2), pentru fluenţă în exprimare, sintagma 
„cheltuielile necesare pentru organizare a concursului" trebuie redată 
sub forma „cheltuielile necesare pentru organizarea concursului". 

La alin.(6), pentru un spor de precizie în exprimare, sugerăm ca 
formularea „din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii şi 

instituţiilor coordonate sau subordonate, al Ministerului Public on al 
Ministerului Justiţiei şi instituţiilor coordonate sau subordonate" să fie 
redată, astfel: „din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii şi 

instituţiilor coordonate sau subordonate Consiliului, al Ministerului 
Public on al Ministerului Justiţiei şi instituţiilor coordonate sau 
subordonate acestora". 

Observaţia este valabilă, in mod corespunzător, pentru toate 
situaţiile similare din cuprinsul proiectului. 

9. La art.4 alin.(5) teza întâi, pentru utilizarea limbajului 
specific normelor juridice, dar şi pentru un spor de precizie, propunem 
ca sintagma „prevăzute de prezentul articol" să fie înlocuită cu 
formularea „prevăzute la aim . (1)". 

. De asemenea, întrucât între cele două teze ale alineatului nu 
există legătură tematică, sugerăm disjungerea acestora in două alineate 
distincte, marcate in mod corespunzător, urmând a fi redată, mai întâi, 
actuala teză a doua, iar apoi, actuala teză întâi. 

10. La art.5, pentru unitate terminologică, în partea finală a 
textului se va insera sintagma „a concursului". 

11. La art.9 aliu.(2), pentru respectarea prevederilor art.49 
alin.(1) din Legea nr.24/2000, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, enumerările trebuie identificate prin utilizarea 
literelor alfabetului românesc, şi nu prin liniuţe. sau alte semne grafice. 
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Prin urmare, sugerăm ca actualele cifre 1 şi 2 să Be înlocuite cu literele 
a), respectiv b), jar disciplinele enumerate la actualele lit. a)-d) să Be 
redactate sub forma unei enumerări, după sintagma „susţinut la 
următoarele discipline". 

Pe cale de consecinţă, este necesară revederea tuturor normelor 
de trimitere la actualele pct.l şi 2. 

La alin.(5) teza a doua, pentru claritate, propunem ca după 
sintagma „cele două probe" să Be inserată sintagma „ale primei etape". 

12. La art.10 alin.(1), pentru corectitudinea redactării, expresia 
finală „menţionate la 9 alin.(2) pet. 1" trebuie redată sub forma 
„prevăzute la art.9 alin.(2) pct.l". 

13. La art.11, este de analizat dacă nu ar trebui reglementată şi 
modalitatea de contestare a sancţiunii aplicate potrivit alin.(6) de către 
Plenul Consiliului Superior al Magistraturii. 

14. La art.12 alin.(4), expresia „de in urma sancţionării" trebuie 
înlocuită cu sintagma ,,în urma sancţionării". 

15. La art.13 alin.(2), pentru rigoare redacţională, sintagma 
„art.l 1 alin.(1), (5)-(8)" se va redacta sub forma „art.l 1 alin.(1) şi (5)-(8)". 

16. La art.14 alin.(1), sintagma „de fi apţi" se va redacta sub 
forma „de a fi apţi". 

La alin.(5), pentru corelare cu alin.(1), la care se face trimitere, 
propunem ca sintagma „celor prevăzuţi" să Be înlocuită cu sintagma 
„celui prevăzut". 

17. La art.15 a1in.(1) teza întâi, sugerăm revederea expresiei 
„de regulă", care conferă textului un caracter echivoc. Observaţia este 
valabilă şi pentru situaţia similară de la art.27 alin.(2). 

18. La art.17 alin.(2), pentru corectitudinea normei de trimitere, 
semnalăm că la art.3 alin.(6), la care se face referire, nu este vorba 
despre o listă propriu-zisă. Este necesară, de aceea, revederea şi 

reformularea textului. 
Reiterăm observaţia şi pentru alin.(3). 
La alin.(5), pentru unitate în redactare, expresia „au obţinut 

calificativul admis la interviu" trebuie redată sub forma „au obţinut 

calificativul „Admis" la interviu", observaţie valabilă pentru toate 
situaţiile similare din proiect. 

19. La art.18 alin.(3), pentru un spor de rigoare terjninologică, 

expresia „s-a dispus renunţarea la urmărirea penală sau la aplicarea 
pedepsei 

on amânarea aplicării pedepsei" trebuie înlocuită cu sintagma 
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J) 

"s-a dispus renunţarea la urmărirea penală, renunţarea la aplicarea 
pedepsei sau amânarea aplicării pedepsei". 

Observaţia este valabilă şi pentru art.67 alin.(3). 
20. La art.19 alin.(1), în aplicareaprevederilor art .50 alin.(1) teza 

a doua din Legea nr.24/2000, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, potrivit cărora „Nu poate fijăcută, de regulă, o 
rrimitere la o altă nor'mă de trimiteNe", este necesar ca textul să facă 
referire la art.2 alin.(3) lit.c), în locul art.18 alin.(1). 

Totodată, semnalăm o eroare în marcarea alineatelor, două 
alineate fund marcate cu cifra „(2)". Este necesară, de aceea, 
îndreptarea erorii. 

21. La art.29 alin.(3), pentru coerenţa exprimării, formularea 
„care se soluţionează comisia" trebuie redată sub forma ,;care Sc 

soluţionează de comisia". 
22. La art.34 alin.(4), pentru un spor de claritate şi pentru 

asigurarea unei reglementări complete, este de analizat dacă norma nu 
ar trebui să prevadă în mod expres de câte on se poate relua efectuarea 
stagiului în situaţia avută în vedere de text. 

23. La art.38 alin.(1), având în vedere faptul că enumerarea între 
paranteze este improprie stilului normativ, expresia „(din: dreptul civil, 
dreptul procesual civil, dreptul penal, dreptul procesual penal)" trebuie 
redată sub forma „ale dreptului civil, procesual civil, penal şi 
procesual penal". 

24. La art.53 alin.(1), pentru precizia normei, este necesară 
revederea trimiterii la art.2 alin.(3), întrucât această dispoziţie nu are ca 
obiect stabilirea condiţiilor de numire în magistratură, ci prevede 
aplicarea, în completare, a prevederilor Legii nr.303/2004. 

Totodată, întrucât a fost menţionat anterior în proiect, actul 
normativ la care se face trimitere va fi redat fâră titlu, însă cu 
menţionarea evenimentelor legislative suferite, sub forma „Legea 
nr.303/2004, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare". 
25. La art.54 alin.(7), din considerente de redactare, sintagma „o 

taxă al cărui cuantum" trebuie redată sub forma „o taxă al cărei 

cuantum". 
26. La art.65, pentru aceleaşi considerente de redactare, expresia 

„susţin un interviul" trebuie redată sub forma „susţin un interviu". 
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27. La art.68 alin.(1), pentru corectitudinea exprimării, 
formularea „cu privire la îndeplinirea de către candidaţi admişi" trebuie 
redată sub forma „cu privire la îndeplinirea de către candidaţii admişi". 

28. La art.70 alin.(2), pentru un spor de rigoare, expresia 
„elemente de drept comunitar" trebuie înlocuită cu sintagma „elemente 
de drept al Uniunii Europene". 

29. Referitor la Capitolul V- Dispoziţii tranzitorii şi finale, semnalăm 
că, potrivit prevederilor art.56 alin.(2) din Legea nr.24/2000, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, „(..) capitolele (..) se definesc prin 
exprimarea sintetică a reglementărilor pe care le cuprind. ". 

Menţionăm că art.71 care face obiectul respectivului capitol 
conţine exclusiv dispoziţii finale, este necesară reformularea, în mod 
corespunzător, a denumirii Capitolului V. 

Bucureşti 
Nr.948/10.09.2020 
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EVENIMENTE SUFERITE de actul... 

. L. nr. 303/2004, M. Of_,nr. 576/29 iun. 2004 

Loge privind statutul judecătorilor şi procurorilor.' 
" (v. D.C.C. nr. 433/2004 - M. Of. nr. 1267/29 dec. 2004 (art. 50 alin. (2); D.C.C. nr. 785/2009 - M. Of. nr. 404/15 jun. 2009 (art. 44 

alin. (2); D.I.C.C.J. nr. 46/2008- M. Of. nr. 495/16 iul. 2009 (art. 99 alin. (1) lit. d)) 

I republlcâre'cu 
,renunle'roi:âr.e;

Mt,Of nr 826l13sep.„2005; ~ 
Loge privind statutul judecătorilor şi procurorilor 

2 O EJ G"nr 148/2005,~ ., ,M ~Of nr 1008/14 nov_.2005 ~ ~.{ abrogă, la 1 ianuarie 2006, prevederile 
Ordonan}ă de urgenjă privind sus(inerea familiei în vederea referitoare la concediul şi indemnizajia 
creşterii copilului pentru creşterea copilului cuprinse :7z art 

aprobată cu modificări şi L. nr. 7/2007 M. Of. nr. 33/17 ian. 2007 79 alin. (4) completări prin . 

(v. D.C.C. nr. 495/2012 - M. Of. nr. 411/20 iun. 2012 (art. 6 alin. (4)) 

modiflcanpnnÝL nn 

4 ;PjOdl Jcar,l~]rin 

nr:2912006. - _ )'M:;Of nr 198R maf.2006 gLĹjmodifrcă art. 82 alin. (2) 
Lego pentru completarea Legii nr. 303/2004 privind statutul 
judecătorilor şi procurorilor 

,U Gr •nr 50/2006j<r~ i M:o?iť  566Ĺ30 wn ~006!;1modifrcă art. 58 alin. (1); 
Ordonanjă de urgentă privind unele măsuri pentru asigurarea introduce art. 65_f; 
bunei functionări a instanJelor judecătoreşti şi parchetelor şi abrogă art. 74 alin. (3), art. 79 alin. (5) la pentru prorogarea unor termene data intrării în vigoare a leg/i de aprobare aprobată cu modificări prin L. nr. 77/2009 M. Of. nr. 227/7 apr. 2009 a O. U.G. nr. 27/2006 

e iriodificarlrpr'in 

a 'admisa exeepjie 
'de ne onst <pnrf, 

x-+.. 
7 riiodlflcan% 

nrN356/2006, ~; 'vb I MtOf'nf,677~7aug"2006~. ~modifrcăart991it.h) 
Loge pentru rnodificarea şi completarea Codului de procedură 
perală, precum şi pentru modificarea altar legi 

(v. D.C.C. nr. 610/2007 - M. Of, nr. 474/16 iul. 2007 (art. III alin 
M. Of. nr. 404/15 iun. 2009 (art, ! pct. 185)) 

nr ,Ş66/2ţ706 ~jjy Nl Of Ilt 6/4`i~n 2007 ,~; 
Decizia nr. 866 din 28 noiembrie 2006 referitoare la excepsia 
de neconstitujionalitate a dispozisiilor art. 52 alin. (1) din Legea 
nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor 

, C; nr 866/2006 "4 i M;bf nr 5/4`iân 2007 ` 
Deoizia nr. 866 din 28 noiembrie 2006 referitoare la excepjia 
de neconstitu(ionalitate a dispozijiilor art. 52 alin. (1) din Legea 
nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor 

e imbdjficăn pnrl' 0 U G.: nr 100/2007 M 0# nr` 684(8 act 2007" 
Ordonan(ă de urgen(ă pentru modificarea şi completarea unor 
acte normative 1n domeniul justi(iei 

aprcbată cu modificări şi L. nr. 97/2008 M. Of. nr. 294/15 apr. 2008 
completări prin 

Cons/liul Legislativ - 10 septenrbrie 2020 

. (2) şi alin. (3) teza finală); D.C.C. nr. 783/2009 - 

art. 52 alin. (1), in partea care 
condijionează promovarea în firncjia de 
judecător la Pnalta Carte de Casajie şi 
Justijie de îndeplfnireafirncjiei de 
judecător in ultimii 2 ani 

suspendă pentru o perioadă de 45 de zile 
dtspozij/ile art. 52 alin. (1) în partea care 
condijionează prom ovarea în funcjia de 
judecător laÎnalta Carte de Casajie,ci 
Justijie de îndeplinirea funcjiei de 
judecător in ultim/i 2 ani(termenul se 
împline,ete la 17 februarie 2007) după care 
operează prevederile art. 147 alin. (1) din 
Constitujie 

modifrcă art.33 alin.(1), (13) şi (14), art 82, 
art 83, art. 84, art 85, art 86, 
introduce aim .(1_I) la art 26, alin.(4) la 

art. 28, alin. (3_I) - (3_3) la art 58, art 83_1 
abrogă la 1 iunie 2008 art 33 alin. (5) - (10 
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9 modificări prin L. or. 97/2008  M. Of: nr: 294/15, apr. 200Ş aprobă cu modifrcări O. U.C. nr. 100/2007 
4 

Lege privind aprobarea Ordonantei de urgen(ă a Guvernului 
nr. 100/2007 pentru modificarea şi completarea unor acte 
normative in domeniul justi(iei 

ş/ mod/frcă art. 33 al/n. (14), art, 58 al/n. 
(3_2) lit c), art. 67 al/n. (4), art 78, art 82 
al/n. (1), (2) şi (5), art 83 al/n. (1) şi (3), 
art. 86, art. 87 al/n. (1); 
introduce al/n. (2) la art 32, al/n. (10_1) -
(10_7) la art. 33; 
abrogă art 28 al/n. (4) 

10 modificări prin O.U.G..nr. 46/2008. M. Of. or. 323/24 ăpr. 2008. . abrogă art. 33 al/n. (5)-(10_7) 
Ordonanjă de urgen(ă pentru modificarea art. 33 din Legea or. 
303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor 

11 modificări prin O.U,G. nr. 195/2008 M: Of. nr. 825/8 dec..2008 . 
Ordonansă de urgen(ă pentru modificarea şi completarea unor 
acte normative din domeniul justijiei 

aprobată cu modificări şi L. or. 118/2009 M. Of. nr. 285/30 apr. 2009 
completări prin 

12 modificări prin. O.U.G,. nr. 230/2008 M. Of. nc 4/5 ian, 2009 
Ordonantă de urgen(ă pentru modificarea unor acte normative 
in domeniul pensiilor din sistemul public, pensiilor de stat şi al 
color de serviciu 

respinsă prin L. nr. 208/2009 M. Of. nr. 385/9 iun. 2009 

13 modificări pi-in D.C,C. nr. 82/2009.. M. Of. nr. 33/16 ian: 2009' ' . " 
Decizia nr. 82 din 15 ianuarie 2009 referitoare la excepsia de 
neconstitu(ionalitate a dispozi(iilor Ordonan(ei de urgen(ă a 
Guvernului nr. 230/2008 pentru modificarea unor acts 
normative în domeniul pensiilor din sistemul public, pensiilor 
de stat şi al color de serviciu 

14 modificări prin L. nr: 77/2009 ' M.Of: n'r: 227/7 apr..2009 ' 
Lego pentru aprobarea Ordonanjei de urgentă a Guvernului 
nr. 50/2006 privind unele măsuri pentru asigurarea bunei 
funcjionări a instan(elor judecătoreşti şi parchetelor şi pentru 
prorogarea unor termene 

15 modiflcări prin L. nr :.118/2009 . M. Of._nr: 285/30 epr. 2009- 
Lego privind aprobarea Ordonan(ei de urgen(ă a Guvernului 
nr. 195/2008 pentru modificarea şi completarea unor acte 
normative din domeniul justi(iei 

16 modifcări prin L. or. 208%2009: M. Of. or. .385/9 iun. 2009. . 
Loge privind respingerea Ordonanjei de urgenjă a Guvernulul 
nr. 230/2008 pentru modificarea unor acte normative 1n 
domeniul pensiilor din sistemul public, penslilor de stat şi al 
color de serviciu 

17 admisă excep(ie. D.C.G. nr. 785/2009 , M..Of, nr: 404/15 iun. 2009.:;':_ 
de neconst. prin Decizia or. 785 din 12 mai 2009 referitoare la excep}ia de 

neconstitusionalitate a prevederilor ad. 44 alin. (2) din Legea 
nr. 303/2004 privind statutul judecăkorilor şi procurorilor 

modifrcă art 14 lit e); 
introduce al/n. (3) la art 20, al/n. (1_I) !a 
art 21, art 37_I, al/tt. (1_I)-(1_4) la art 
38 

modifrcă art. 83 al/n. (2), art. 83_1 al/n. (3) 
introduce al/n. (4) şi (5) la art. 83 

suspendă pentru o per/oadă de 45 de zife 
dispoz/Ji/le O. U.G. nr. 230/2008 (termenul 
se împl/neste la 1 manic 2009) după care 
operează preveder/le art. 147 al/n. (1) din 
Constitulie 

aprobă en mod fcări O.U.C. nr. 50/20064/ 
abrogă art. 65_l al/n. (I) 

aprobă cu modiftcăr/ şi completăr/ O. U.G. 
nr. 195/2008,f/mod/ficăart 14 lit e), art. 
38 al/n. (1_2); 

introduce al/n. (6) la art 371 

espinge O. U.C. nr. 230/2008 

art. 44 alin. (2) 
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16 modr6cfi'r ~Iri D.C{c:'nr. 786/2009T 'M.'Of. nr•.4ű4/15 4un 2009 , 
4  ' " Cecizia nr. 785 din 12 mai 2009 referitoare la exeep(ia de 

neconstitusionalitate a prevederllor art. 44 alin. (2) din Legea 
nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor 

~ 

19 Imodifcan phn 

,T suspendă, pentru o perioadă de 45 de zile, 
dispozi)iile art. 44 al/n. (2) (termenul se 
împlineşte la data de 30 /ulie 2009), după 
care operează prevederile art. 147 al/n. (1) 
din Constitulie 

J r' 59/2009 M; Df'nr 439726 ign 2009 w modifică art. 57 a1in. (6), (7) şi (8) 
Ordonansă de urgenjă pentru modificarea Legii nr. 303/2004 
privind statutul judecătorilor şi procurorilor şi pentru 
modificarea şi completarea Legii nr. 317/2004 privind Consiliul 
Superior al Magistraturii 

aprobată Cu modificări şi L. nr. 36/2011 M. Of. nr. 204/24 mar. 2011 
completări prin 

20 ;mor4ficari prn L n(-283/2011 
Logo privind aprobarea Ordonanjei de urgen(ă a Guvernului 
nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonan{a de 
urgen(ă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor 
măsuri financiare în domeniul bugetar 

21 111i)difiC~rf l f ,znÜ Q0/ĄďîL i ~l ;0f~fir 92$%27 dec„201~i11
Loge pentru modificarea şi completarea Legii nr. 303/2004 
privind statutul judecătorilor şi procurorilor, precum şi pentru 
modificarea art. 29 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 304/2004 
privind organizarea judiciară 

]În anul 2012 se acordă reducer! de tarife 
sau, după caz, gratuităji, numai !n 1!mlta a 
3 călătorii dus-întors sau 6 călător/t 
simple, lafacilitările de transport prevăzute 
in art. 80 

modifică art. 52, art 67 alln. (1); 
introduce art. 52_1- 52_7, al/n. (8_I) la 
art. 57 

22 modrfieâ'ti~pnn L, nr424/~012,~ ' a~ _ ; ~M_ Of nr 5'182 iâh" 2,0'12.., ' ° modifică art. 14 ahn. (2) lit, c), art. 99, art. 
Logo pentru modificarea şi completarea Legii nr. 303/2004 100; 
privind statutul judecătorilor şi procurorilor şi a Legii nr. introduce lit c) la art. 62 aim . (1), art. 
31 /2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii 99J 

23 tn,gdifican prrrj 0 tJ Cy:itr 23/20~.2 ~ Of nr 3831tÝ1 ?  _,. modlfacă art. 14 all . (2), art. 52_1 alin. (4) 
Ordonanjă de urgen(ă pentru modificarea şi completarea Legii lit b); 
nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, introduce al/n. (8) la art. 15, al/n. (2_I) la 
pentru modificarea art. 54 din Legea nr. 317/2004 privind art. 33 Consiliul Superior al Magistraturii, precum şi pentru 
prorogarea termenului prevăzut la art, lll din titlul XVI al Legii 
nr. 247/2005 privind reforma în domeniul proprietăjii şi justi(iei) 
precum şi unele măsuri adiacente . 

aprobată ca modificări şi L. nr. 137/2013 M. Of. nr. 256/8 mai 2013 
mmpletări prin 

24 ;riiotlifican pri~ JiGalnc 8,1/20921Z MOf nr..837l12°dec 2!17;2 t3modifrcă art 52 alln. (2) şi (3), art. 52_1 
Ordonan(ă de urgenjă pentru modificarea Legii nr. 303/2004 al/n. (2) - (4), art. 522, art. 52_4, art 
privind statutul judecătorilor şi procurorilor, precum şi pentru 52_5, art. 526; 
modificarea art. 136 din Legea nr. 304/2004 privind 
organizarea judiciară 

aprobată prin L. nr. 126/2013 M. Of. nr. 251/30 apr. 2013 

25 motlificăn prir% L nr,'~126l~L013 ^ ~-; ,~ ~' iM°i~Of nr 231%30 apr 201;3  ~.~-
Loge privind aprobarea Ordonan)ei de urgenjă a Guvernului 
nr. 81/2012 pentru modificarea Legii nr. 303/2004 privind 
statutul judecătorilor şi procurorilor, precum şi pentru 
modificarea art. 136 din Legea nr. 304/2004 privind 
organizarea judiciară 

abrogă art. 52_1 alin. (6), art. 52_3 al/n. 
(1) lit. d) - 0 

aprobă O. U.G. nr. 81/2012 
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L. nr. 137/2013 M: Of: nr. 256/8 rnâi 2013 ". ,. N26 modificări prill 
F 

a 

Loge privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului 
nr. 23/2012 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 
303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, precum 
şi pentru prorogarea termenului prevăzut la art. III din titlul XVI 
al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniul proprietătii şi 
justitiei, precum şi unele măsuri adiacente 

27 completat prin O.U,G. nr. 48/2013 M. Of: nr: 303/28 mai 2013' 
Ordonansă de urgentă pentru completarea art. 53 din Legea 
nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şl procurorilor 

aprobată prin L. nr. 265/2013 M. Of. nr. 633/14 oct. 2013 

28 modificări prin 

2e moditicăriprin. 

L. nr. 255/201.3' . : M:.Of. nr. @15/14 aug. 2013. 
Loge pentru punerea în aplicare a Legii nr. 135/2010 privind 
Codul de procedură penală şi pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative care cuprind dispozisii 
procesual penale 

aprobă O. U.G. nr. 23/2012 ,îi elimină de la' 
modtfrcare art. 52_I alin. (4) /it. b) 

introduce a/in. (51)/a art. 53 

modifrcă, la 1 februarie 2014, art. 23 alin. 
(1) lit g), art. 23 alin. (2), art. 32, art. 62 
alin. (I) lit a), art. 62 alin. (2), art. 63, art. 
65 alin. (1) lit j, art. 95 alin. (I), art. 105 
alin. (2); 
introduce lit a_1) la art. 62 alin. (1), alin. 
(1_I) la art. 62, art. 62_1, /it f I) la art. 
65 alin. (1), alin. (11)/a art. 65 

L. nr. 265/2013 ` M. Of: nr_ 633114 oct. 201 Y aprobă O. U.G. nr. 48/2013 
Loge privind aprobarea Ordonan(ei de urgentă a Guvernului 
nr. 48/2013 pentru completarea art. 53 din Legea nr. 303/2004 
privind statutul judecătorilor şi procurorilor 

30 admisăexcepSie D.C.C. nr. 176/2014 , ' ~ M Of. nr.351/13mai 20.14 : 
de; neconst. prin- Decizia nr. 176 din 26 martie 2014 referitoare la exceptia de 

neconstitutionalitate a dispozi(lilor art. 50 alin. (2) din Legea 
nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor 

31 modificăr'ilprirn:' D:C.C. nr. 176%2014` ̀  . . M; Of: nr.351113,.rrfăi 2014 •'•: ̀: 
Decizia nr. 176 din 26 martie 2014 referitoare la exceptia de 
neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 50 alin. (2) din Legea 
nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor 

32 admisă excepYie D.C'.C. nr..436/2014 M. Of: nr; 523/14 iu1:,2014." 
de neconst. prin . Decizia nr. 436 din 8 ulie 2014 referitoare la exceptia de 

neconstRuSionalitate a dlspozijiilor art. 52 all . (3) din Legea 
nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor 

33 completat pr'iii" L:nr:.118/20.14 M. Of. nr 549/24. iuÎ.201'4'^.. 
Logo pentru completarea Legii nr. 303/2004 privind statutul 
judecătorilor şi procurorilor 

34 modificări prin L. nr.;138/2014 _ . M.,Of: nr,.753/16roct:,2t114 .„ 
Loge pentru modificarea şi completarea Legii nr. 134/2010 
privind Codul de procedură civilă, precum şi pentru 
modincarea şi completarea unor acte normative conexe 

art 50 alin. (2) 

suspendă pentru o perioadă de 45 zile 
dispoz4iile art. 50 alin. (2)(termenul se 
împlineşte /a 26 iunie 2014) după care 
operează dispozijiile art. 147 din Constitujt 

sintagma „nu an fast niciodată sancjionaji 
disciplinar" din art. 52 a/in. (3) este 
constitujionala in măsura in care dispune 
numai cu privire la abateri/e discip/inare 
săvăr,site după intrarea in vigo are a Leg/i 
nr. 303/2004 

introduce art. 83_2 

odiftcă art. 23 alin. (1) lit a) şi d) 
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ss !modlficar'i ptirt O C1:G.:nr. 1/2016 M•.Of nr'85/4feb 016,,° °;:modifrcă art. 23 al/n. (I) lit. a) 
' Ordonan(ă de urgenjă pentru modificarea Legii nr. 134/2010 

~ privind Codul de procedură civilă, precum şi a unor acte 
' normative conexe 

e aprobată Cu modificări şi L. nr. 17/2017 M. Of. nr. 196121 mar. 2017 
completări prin 

36 ex ep(ie C C C._;nr 262/20¢,6 Jy1,;Oj nr 385/(20 mai,20I'6;t;,i dispozijiile art. 82 al/n. (2), în măsura in 
rde necon , . rt   

. 
Decina nr. 262 din 5 mai 2016 referitoare la excep(ia de care nojiunea „judecător" din cuprinsul 

. neconstitu(ionalitate a dispozi(iilor art. 82 alin. (2) din Legea aces/era include şi judecătorul Curlli 
nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor 

Constitufionale 

a7 ~dlflcan prtn :CTnr 588/201~ , 'M._Of nr,835220 oct 201~ , T'' 
Decizia nr. 588 din 21 septembrie 2017 referitoare la excep(ia 
de neconstitujionalitate a dispozijiilor art. 58 alin. (1) din Legea 
nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor 

suspendă pentru o perioadă de 45 de zile 
art. 58 alin. (1)(termenul se împlineşte la 4 
dec. 2017), după care operează prevederile 
art. 147 al/n. (1) din Constitujie 

as ~imasa ezeeptie D C C. nr 588/2017 art. 58 alin. (1) 
d2 neGonşţ pfrn y Decizia nr. 588 din 21 septembne 2017 referitoare la excepjia 

de neconstitujionalitate a dispozijiilor art. 58 alin. (1) din Legea 
nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor 
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39 modificări prire L. or. 242/2018. M. Of: nr. 868115.octt 201$;": ~ 
Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 303/2004 

, privind statutul judecătorilor şi procurorilor 

mod/frcă art 2 al/n. (3), art. 3 al/n. (1), art. 
4 al/n. (2), art. 5 al/n. (1) şi (2), art' 7, art. 
8 al/n. (1) lit c), art 14 al/n. (2)1/t e), art. 
15 al/n. (I)-(7), art 16 al/n. (3) ş/ (4), art 
16 al/n. (5), art. 18 al/n. (2), art 18 al/n. 
(5) ş/ (8), art. 19, art. 20, art. 21, art 22 
al/n. (1), art 23 al/n. (1), art. 23 al/n. (2), 
art 26, art 27, art 28, art. 29, art. 31 al/n. 
(3), art 33 al/n. (1), art. 33 al/n. (2_I), art 
33 al/n. (11), art 35, art. 37_I al/n. (2), 
art 38 al/n. (1_I) - (1_3), art 39, art 40 
al/n. (1), (3,) ş/ (4), art. 41 al/n. (3), art. 43, 
art 44, art 45, art 46 al/n. (3) şi (4), art 
47, art 48 al/n. (1) şi (4)-(6), art 48 alin. 
(7) ş/ (9), art. 48 al/n. (10), art 49 al/n. (I) 
ş/ (5), art 49 al/n. (6), (7) ş/ (9), art 50, 
art 51 al/n. (1), (2) ş/ (7), art. 52 al/n. (1) şi 
(3), art 52_i al/n. (2) lit b), art 52 _I 
al/n. (3)-(5), art 52_2 al/n. (1), art 52_3 
al/n. (1), art 52_4, art. 52_7 al/n. (1), art 
53, art. 54 al/n. (1), (3) ş/ (4), art. 55 al/n. 
(1), art. 55 al/n. (2), (4) ş/ (5), art 56, art. 
57 al/n. (2), art. 57 al/n. (4)-(8_I), art 58 
al/n. (I), art 58 al/n. (5), art 59, art 60, 
art 61 al/n. (1) ş/ (3), art 62 al/n. (1)1/t. 
a), art. 62 al/n. (1_I), art. 62 alin. (2)-(4), 
art. 62_I, art. 63 al/n. (I) ş/ (2), art 64, 
art. 65 al/n. (1)1/t i7, art. 65 al/n. (1)1/t, h) 
ş/ l), art. 65 al/n. (2), (4) ş/ (5), art 65_1 
al/n. (2) ş/ (3), t/tlul cap. VIII, art 66 al/n. 
(1) ş/ (2), art. 67 al/n. (3) ş/ (4), art 68 al/n. 
(1) lit b), art. 69 l/t, a), art 75, art 76, art. 
77 al/n. (2), art. 78 al/n. (I), art 82 al/n. 
(1)-(3), (5) ş/ (6), art. 83 al/n. (1) ş/ (3), art. 
83_2 al/n. (1) ş/ (4), art 84, art 85 al/n. 
(1), art 86, art. 95, art. 96, art 991/t. j), n), 
o), r) ş/ t), art. 100 l/t b) ş/ c); 

/ntroduce al/n. (2) la art. 1, al/n. (I_I) ş/ 
(1_2) la art. 3, al/n. (3) ş/ (4) la art. 4, al/n. 
(2_I) la art. 6, al/n. (1_I) la art. 8, al/n. (3) 
la art. 9, art. 15_I, al/n. (4_1) /a art. 16, 
al/n. (3_i,)-'3_3,.) la art. 17, art. 17_1-17_3, 
al/n. (9)-(11) la art. 18, art. 18_1, al/n. 
(1_I) ş/ (1_2) la art. 23, al/n. (2_I) ş/ (2_2) 
la art. 23, art. 33_1, al/n. (I_1) la art 
37_1, cap. IV I cu art. 42_I, art. 46_1-
46_3, art. 47_1 ş/ 47_2, al/n. (6_I) la art. 
48, al/n. (9_I) la art. 48, al/n. (5_I) la art. 
49, al/n. (9_I) la art. 49, al/n. (8)-(10) la 
art. Si, art. 51_1, al/n. (5) la art 54, al/n. 
(1_I) la art. 55, al/n. (1_I)-(l_3) la art. 58, 
al/n. (6)-(8) la art. 58, l/t a_2) la art. 62 
al/n. (1), 1/t d) ş/ e) la art. 62 al/n. (1), al/n. 
(1_2) la art 62, al/n. (5) -(9) la art. 62, art. 
62_2, al/n. (2_1) la art. 63, art. 64_I, 1/t. j) 
la art. 65 al/n. (2), al/n. (2_I) la art. 66, 
al/n. (5) ş/ (6) la art. 67, al/n. (2)/a art. 70, 
art 72_1, al/n. (3) la art 77, al/n. (3) la 
art. 78, al/n. (8) ş/ (9) la art. 79, art. 83_3, 
art. 85 1, lit. d_1,) la art. 100, al/n. (2) la 
art. 100, art. 105_i. art. 108-113; 

abrogă art. 15 al/n, (8), art. 17 al/n. (4), 
art. 18 al/n. (4), art. 24 al/n. (2), art. 30, 
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art. 31 al/n. (4), art. 33 al/n. (12), art. 52_1 
al/n. (2) lit c), art. 52_3 al/n. (2), art. 52_6, 
art. 57 al/n. (3), art. 63 aim . (3), art. 65 
al/n. (1) lit: f_1), art. 65 al/n. (1_I), art 81 
al/n. (3) 

Prevederile art. I pct. 97 şi 98 din Legea or. 242/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 303/2004 
privind statutul judecătorilor şi procurorilor, Cu referire la art. 58 alin. (11) şi (12) din Legea nr. 303/2004 privind 
statutul judecătorilor .şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, intră To vigoare la data 
de 30 iunie 2019, data finalizării exercitării preşedintiei rotative a Consiliului Uniunii Europene de către România 
(v. art. IV din O.U.G. nr. 92/2018); Prevederile art. ! pct. 142 din Legea nr, 242/2018 pentru modifcarea şi 

. completarea Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, cu referire la art. 82 alin. (3) din Legea 
or. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, Cu modificările şi completările ulterioare intr~ 
in vigoare la data de 1 ianuarie 2020 (v. art. V din O.U.G. or. 92/2018) 

40 `moclfcarl,p(ip 0 U G nr 92/20187R y rM'°Of nr'87~/16 oct L01y8' z j modifrcă art. 44 al/n. (1) lit c), art. 44 al/n. 
Ordonantă de urgentă pentru modificarea şi completarea unor (4), art. 54 al/n. (1) şi art. 57 al/n. (7); 
acte normative în domeniul justitiei 

aprobată cu modificări prin L. nr. 239/2019 M. Of. nr. 1024/19 dec. 2019 

41 modl,fi,cărj_prin ; Q~U G.  nr 7(201,9.< } _, s,Nt-;:Of nril,1371_20 feb 2019 "u"1 
Ordonantă de urgentă privind uncle măsuri temporare 
referitoare la concursul de admitere la Institutul National al 
Magistraturii, formarea profesională initială a judecătorilor şi 

' procurorilor, examenul de absolvire a Institutului National al 
Magistraturii, stagiul şi examenul de capacitate al judecătorilor 
şi procurorilor stagiari, precum şi pentru modificarea şi 
completarea Legii or. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi 
procurorilor, Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciară şi 
Legii or. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii 

42 rmoCl{fi,c n_ 0 U G nrn 12/201,9 s , , Mn40f nr F185%7 mar 20'98 ~,'3, 
Ordonantă de urgentă pentru modificarea şi completarea unor 
acte normative în domeniul justitiei 

43 ,rnodlficanrp[in ~L nP+239/20~9', 'M Of'nr T1024/'I'~9cI"ec 2019 
Lego privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului 
nr. 92/2018 pentru modificarea şi completarea unor acte 
normative To domeniul justitiei 

introduce aim . (3_I) la art. 44 şi aim . (1_l, 
la art. 54; 

modifrcă art 44 al/n. (1), art 46, art 46_3 
al/n. (2), art. 48 al/n. (4), art 52 al/n. (3), 
art. 52_1 al/n. (4), art. 52_2 al/n. (1), art. 
52_5, art. 54 al/n. (1), art. 65 al/n. (1) lit V 
şi art 82 al/n. (5); 
introduce al/n. ('71) la art. 57; 
abrogă art 48 al/n. (6_I) şi art. 86 al/n. (2) 

moc ijlcă art. 54 al/n. (1) şi art. 65 al/n. (1) 
lit l); 
abrogă art. 57 al/n. (7_1) 

art. 82 al/n. (3) din Legea nr. 303/2004, 
republ/cată, cu modffrcăr/le ş/ completăr/le 
ulterio are, /ntră /n v/goare la data de 1 
/anuar/e 2022 

44 admisâ eXceptle tiD cc şżo2o Ę art. 106 lit. d) 
cje neconet. ,pj7n „ Decizia or. 121 din 10 martie 2020 referitoare la exceptia de 

neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 106 lit, a) şi d) din 
Legea or. 303/2004 privind statutul judecătorilor şl procurorilor 

as modlfcarl'prin ` D.C°C..;nr 12112020 iuj._Of nr 487/9 lun 2020 suspendă pentru o per/oadă de 45 de zile 
Decizia nr. 121 din 10 martie 2020 referitoare la exceptia de disp, art. 106 lit d) (termenul se împlineşte 
neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 106 lit. a) şi d) din la 23 iul. 2020, după care operează prev. 
Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor art. 147 din Const.) 

aa 
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48 r.~odiOcăR prin D,C.C. nr'C454/2020:: " M. Of. nr. 655/241u1: 202Q ~suspendă pentru o perioadă de 45 de zile 

• 

47 admisă exceptle 
de neconst; prin.. 

Decizia nr. 454 din 24 iunie 2020 referitoare la exceptia de 
neconstitu(ionalitate a dispozitiilor art. 60 din Legea nr. 
303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, in 
redactarea anterioară Legii nr. 242/2018 pentru modificarea şi 
conlpletarea Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi 
procurorilor, ale art. 60 alin. (1) şi (3) din Legea nr. 303/2004, 
in redactarea ulterioară Legii nr. 242/2018, precum şi ale art. 
40 lit. i) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al 
Magistraturii, in redactarea anterioară Legii nr. 234/2018 
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 317/2004 privind 
Consiliul Superior al Magistraturii 

D.C:C..nrr454/2020- . M~'Of; nr.. fi55/24~.iul. 2020; "; '.. . 

Decizia nr. 454 din 24 iunie 2020 referitoare la exceptia de 
neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 60 din Legea nr. 
303/2004 pdvind statutul judecătorilor şi procurorilor, In 
redactarea anterioară Legii nr. 242/2018-pentru modificarea şi 
completarea Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi 
procurorilor, ale art. 60 alin. (1) şi (3) din Legea nr. 303/2004, 
In redactarea ulterioară Legii nr. 242/2018, precum şi ale art. 
40 lit. i) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al 
Magistraturii, in redactarea anterioară Legii nr. 234/2018 
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 317/2004 privind 
Consiliul Superior al Magistraturii 

dtspozil/tle art. 60, fn redactarea , 
anterioară Legii nr. 242/2018, art. 60 al/n. 
(1), in redactarea ulterioară Legli nr. 
242/2018 şi art. 60 al/n. (3), 7n redactarea 
ulterioară Legti nr. 242/2018 (termenul se 
împlineşte la 6 septembrie 2020) după care 
operează prevederile art. 147 din 
Constitulie 

art. 60, in redactarea anterioară Legli nr. 
242/2018, art. 60 al/n. (1), in redactarea 
ulterioară Legii nr. 242/2018 şi art: 60 
al/ti. (3), în redactarea ulterioară Leg/i nr. 
242/2018 
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