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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

 
 

COMISIA JURIDICĂ, 
DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI 

 Bucureşti,  26.05.2004 
Nr.  746/2003 

 
RAPORT SUPLIMENTAR 

asupra proiectului de Lege privind statutul magistraţilor 
 

În conformitate cu prevederile art. 89 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, Comisia juridică, de 
disciplină şi imunităţi a fost sesizată, spre dezbatere în fond, cu proiectul de Lege privind statutul magistraţilor, 
trimis cu adresa nr. 746/2003 din 3 februarie 2004, înregistrat sub nr. 31/ 31  din  4 februarie 2004. 

Proiectul de lege a fost dezbătut şi adoptat de Senat în şedinţa din 17  decembrie 2003. 
Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a examinat proiectul de lege în şedinţele din 3, 4, 5 şi 9 

februarie 2004, întocmindu-se Raportul iniţial  nr. 746/2003 din 9.02.2004. 
În şedinţa din 24 februarie 2004, plenul Camerei Deputaţilor a hotărât  ca, în conformitate cu 

prevederile art. 102 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, Comisia juridică să reanalizeze unele texte din 
proiectul de lege în raport de proiectul de Lege privind Consiliul Superior al Magistraturii, în vederea asigurării 
concordanţei acestora. 

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a reluat dezbaterea asupra textelor respective din proiectul 
de lege în şedinţa din 26.05.2004. 

La comisie, au fost depuse amendamente formulate în scris de deputaţii: Ion Neagu, Angela Bogea, 
Minodora Cliveti, Andrei Chiliman, Ionel Olteanu, Ştefan Cazimir, Cornel Bădoiu, Pose Petre şi Horia Neamţu. 
Ministerul justiţiei a formulat propuneri de modificare a unor texte în vederea corelării cu prevederile proiectului 
Legii privind Consiliul Superior al Magistraturii. De asemenea,  Asociaţia pentru Apărarea Drepturilor Omului în 
România – Comitetul Helsinki a depus o listă cu observaţii care vizează modificarea unor articole din acest proiect 
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de lege în vederea corelării cu prevederile proiectului Legii privind Consiliul Superior al Magistraturii, modificări 
care ,de altfel ,se regăsesc şi în propunerile Ministerului Justiţiei. 

La lucrările comisiei au participat, din partea Ministerului Justiţiei, doamna Rodica  Constantinovici  - 
secretar de stat şi doamna Maria Mariţescu – director, din partea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi 
Justiţie, domnul  Constantin Sima – procuror,  domnul Alexandru Ţuculeanu – procuror, iar din partea Înaltei Curţi 
de Casaţie şi Justiţie  domnul Anton Pandrea – judecător.   

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a reluat dezbaterea asupra textelor vizate din proiectul de 
Lege privind  statutul magistraţilor, concomitent cu examinarea amendamentelor  depuse în scris, a propunerilor de 
corelare, însuşite ca amendamente de membrii comisiei ca amendamente, precum şi a amenedamentelor formulate 
oral de către unii deputaţi. 

Unele amendamente au fost admise, altele respinse, iar  unele dintre acestea au fost retrase de către 
iniţiatorii lor. 

În urma dezbaterilor şi a punctelor de vedere exprimate de către membrii comisiei, s-a hotărât, cu 
unanimitate de voturi, să se supună plenului Camerei Deputaţilor, spre dezbatere şi adoptare, prezentul raport 
suplimentar asupra proiectului Lege privind statutul magistraţilor, cu amendamente admise care  sunt  
redate în Anexa nr. 1. Amendamentele  respinse sunt redate în Anexa nr.2. 

Prezentul raport suplimentar completează raportul iniţial şi înlocuieşte unele poziţii din acesta, 
astfel cum reiese din cele două anexe. 

Proiectul de lege face parte din categoria legilor organice.  
La lucrările comisiei au fost prezenţi  20  deputaţi, din totalul de  24 membri ai comisiei. 
 
 
 

 
          PREŞEDINTE                                                                         SECRETAR,  
Prof.univ.dr. Ion NEAGU                                                              Florin Iordache 
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Anexa nr.1 
AMENDAMENTE ADMISE: 

 
Nr 
crt 

Nr. 
poziţiei 

din 
raportul 

iniţial 

Articolul 
(text iniţial) 

Text propus de comisie 
 (autorul amendamentului) 

 

Motivare 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20 
      Art.14.- (1) Concursul de 

admitere se organizează anual la 
data şi locul stabilite de 
Institutul Naţional al 
Magistraturii, cu aprobarea 
Consiliului Superior al 
Magistraturii. Data, locul, modul 
de desfăşurare a concursului de 
admitere şi numărul de locuri 
scoase la concurs se publică în 
Monitorul Oficial al României, 
Partea a III-a, pe pagina de 
Internet a Consiliului Superior al 
Magistraturii şi a Ministerului 
Justiţiei, precum şi într-un 
ziar de largă răspândire, cu cel 
puţin 60 de zile înainte de data 
stabilită pentru concurs. 
 
 
 

     Art.14.- (1) Concursul de 
admitere se organizează anual la 
data şi locul stabilite de Institutul 
Naţional al Magistraturii, cu 
aprobarea Consiliului Superior al 
Magistraturii. Data, locul, modul 
de desfăşurare a concursului de 
admitere şi numărul de locuri 
scoase la concurs se aduc la 
cunoştinţă printr-un comunicat 
de presă şi se publică în 
Monitorul Oficial al României, 
Partea a III-a, şi pe pagina de 
Internet a Consiliului Superior al 
Magistraturii şi pe cea a 
Institutului Naţional al 
Magistraturii, cu cel puţin 90 de 
zile înainte de data stabilită pentru 
concurs. 
 

 
 
     S-a considerat necesar 
stabilirea termenului de 90 
de zile de aducere la 
cunoştinţă a datelor privind 
concursul de admitere. De 
asemenea, este justificată 
publicarea concursului pe 
pagina de Internet a 
instituţiei  unde acesta se 
organizează. 
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Nr 
crt 

Nr. 
poziţiei 

din 
raportul 

iniţial 

Articolul 
(text iniţial) 

Text propus de comisie 
 (autorul amendamentului) 

 

Motivare 

 
 
 
 
 
 

 (2) Consiliul Superior al 
Magistraturii, împreună cu 
ministrul justiţiei, stabilesc în 
fiecare an numărul de cursanţi, 
în funcţie de posturile de 
judecători şi procurori vacante, 
precum şi de cele care vor fi 
înfiinţate.  

 

     (3) Comisia de admitere şi 
comisia de elaborare a 
subiectelor sunt numite prin 
hotărâre a Consiliului Superior 
al Magistraturii. Verificarea 
dosarelor tuturor candidaţilor şi 
îndeplinirea condiţiilor 
prevăzute la art.13 alin.(2) se 
realizează de comisia de 
admitere. 
 
 

 
      (2) Consiliul Superior al 
Magistraturii stabileşte în fiecare 
an numărul de cursanţi, în funcţie 
de posturile de judecători şi 
procurori vacante, precum şi de 
cele care vor fi înfiinţate. 

 
 
 

     (3) Comisia de admitere şi 
comisia de elaborare a subiectelor 
sunt numite prin hotărâre a 
Consiliului Superior al 
Magistraturii. Verificarea 
dosarelor candidaţilor şi 
îndeplinirea condiţiilor prevăzute 
la art.13 alin.(2) se realizează de 
comisia de admitere. 
 
 
 
 

 
       Pentru corelare cu 
prevederile proiectului 
Legii privind Consiliul 
Superior al Magistraturii. 
 
 
 
 
 
 
     Pentru acurateţea 
textului. 
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Nr 
crt 

Nr. 
poziţiei 

din 
raportul 

iniţial 

Articolul 
(text iniţial) 

Text propus de comisie 
 (autorul amendamentului) 

 

Motivare 

      (4) Rezultatele concursului 
se afişează la sediul 
Ministerului Justiţiei şi al 
Institutului Naţional al 
Magistraturii şi se aduc la 
cunoştinţă publică pe pagina de 
Internet a Consiliului Superior al 
Magistraturii şi a Ministerului 
Justiţiei. 

 

 

   
      (4) Rezultatele concursului se 
afişează la sediul Institutului 
Naţional al Magistraturii şi se 
aduc la cunoştinţă publică pe 
pagina de Internet a Consiliului 
Superior al Magistraturii şi pe cea 
a Institutului Naţional al 
Magistraturii. 
 

      (5) Candidaţii nemulţumiţi 
de rezultatele concursului pot 
formula contestaţii în termen de 
3 zile de la afişare. 
 
 
 
     Autori: deputaţii  Ion Neagu, 
Ionel Olteanu, Cornel Bădoiu şi 
Comisia juridică. 
 
 

       
     Pentru corelare cu 
prevederile proiectului 
Legii privind Consiliul 
Superior al Magistraturii. 
 
 
 
 
 
 
     Este necesar stabilirea 
unui termen, în vederea 
respectării dreptului la 
contestaţie. 
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Nr 
crt 

Nr. 
poziţiei 

din 
raportul 

iniţial 

Articolul 
(text iniţial) 

Text propus de comisie 
 (autorul amendamentului) 

 

Motivare 

2 22 
     Art.16.- (1) Auditorii de 
justiţie beneficiază de o 
indemnizaţie lunară 
corespunzătoare funcţiei de 
magistrat stagiar, în raport cu 
vechimea pe care o au ca 
auditori. 

 (2) Indemnizaţia auditorilor 
de justiţie prevăzută la alin.(1) 
are natura şi regimul juridic al 
unui drept salarial şi se stabileşte 
pe baza indemnizaţiei brute 
prevăzute de lege pentru 
magistraţii stagiari. 

 (3) Indemnizaţiile auditorilor 
de justiţie se plătesc din fondul 
prevăzut în bugetul anual 
aprobat Ministerului Justiţiei.  

  

 

 
   Art. 16.- (1)-Text nemodificat. 
 
 
 
 
 
 
 
      (2) - Text nemodificat. 
 
 
 
 
 
 
     (3) Indemnizaţiile auditorilor 
de justiţie se plătesc din fondul 
prevăzut în bugetul anual aprobat 
al Consiliului Superior al 
Magistraturii. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Pentru corelare cu 
prevederile proiectului 
Legii privind Consiliul 
Superior al Magistraturii. 
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Nr 
crt 

Nr. 
poziţiei 

din 
raportul 

iniţial 

Articolul 
(text iniţial) 

Text propus de comisie 
 (autorul amendamentului) 

 

Motivare 

     (4) Perioada în care o 
persoană a avut calitatea de 
auditor de justiţie, dacă a 
promovat examenul de absolvire 
a Institutului Naţional al 
Magistraturii, constituie 
vechime în magistratură. 

 (5) Prevederile alin.(1)-(4)  
se aplică  şi auditorilor de 
justiţie proveniţi din alte ţări, pe 
baza înţelegerilor încheiate cu 
ministerele de justiţie din ţările 
respective. 
 

 
     (4) - Text nemodificat.  
 
 
 
 
 
 
 
     (5) - Text nemodificat. 
 
 
 
 
     Autor:  Comisia juridică. 

3 32 
     Art.25.- (1) Examenul de 
capacitate al magistraţilor 
stagiari se organizează anual de 
Consiliul Superior al 
Magistraturii, prin Institutul 
Naţional al Magistraturii. 

   

     Art.25.- (1) Examenul de 
capacitate al magistraţilor stagiari 
se organizează anual de Consiliul 
Superior al Magistraturii, prin 
intermediul Institutului Naţional 
al Magistraturii. 

  

      
     Pentru acurateţea 
textului  şi     pentru 
îmbunătăţire redacţională. 
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Nr 
crt 

Nr. 
poziţiei 

din 
raportul 

iniţial 

Articolul 
(text iniţial) 

Text propus de comisie 
 (autorul amendamentului) 

 

Motivare 

      (2) Data, locul şi modul de 
desfăşurare a examenului de 
capacitate se publică în 
Monitorul Oficial al României, 
Partea a III-a, precum şi pe 
pagina de Internet a Consiliului 
Superior al Magistraturii şi a 
Ministerului Justiţiei, cu cel 
puţin 60 de zile înainte de data 
stabilită pentru examenul de 
capacitate. 

     (3) Cererile de înscriere la 
examenul de capacitate, însoţite 
de referatele de evaluare şi 
celelalte acte necesare potrivit 
Regulamentului privind 
examenul de capacitate al 
magistraţilor stagiari, se depun 
la Institutul Naţional al 
Magistraturii în termen de 40 de 
zile de la publicarea datei 
examenului. 
 

     (2) Data, locul şi modul de 
desfăşurare a examenului de 
capacitate se publică în Monitorul 
Oficial al României, Partea a III-
a, precum şi pe pagina de Internet 
a Consiliului Superior al 
Magistraturii şi pe cea a 
Institutului Naţional al 
Magistraturii, cu cel puţin 90 de 
zile înainte de data stabilită pentru 
examenul de capacitate. 

      (3) Cererile de înscriere la 
examenul de capacitate, însoţite 
de referatele de evaluare şi de 
celelalte acte necesare potrivit 
Regulamentului privind examenul 
de capacitate al magistraţilor 
stagiari, se depun la Institutul 
Naţional al Magistraturii în 
termen de 60 de zile de la 
publicarea datei examenului. 
 
     Autor:   Comisia juridică. 

       
     Pentru consecvenţă în 
stabilirea termenelor 
privind susţinerea 
concursului şi respectiv a 
examenului de  capacitate 
şi corelare cu prevederile 
proiectului Legii privind 
Consiliul Superior al 
Magistraturii. 
. 
 
 
     
     Pentru acurateţe 
gramaticală şi corelarea 
termenului. 
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Nr 
crt 

Nr. 
poziţiei 

din 
raportul 

iniţial 

Articolul 
(text iniţial) 

Text propus de comisie 
 (autorul amendamentului) 

 

Motivare 

4 35 
     Art.28.- (1) Rezultatele 
examenului de capacitate se 
înscriu în tabelul de clasificare a 
candidaţilor, care se afişează la 
sediul Ministerului Justiţiei şi 
al Institutului Naţional al 
Magistraturii şi se aduc la 
cunoştinţă publică pe pagina de 
Internet a Consiliului Superior al 
Magistraturii şi a Ministerului 
Justiţiei.  
 

 (2) După întocmirea tabelului 
de clasificare a candidaţilor, 
Consiliul Superior al 
Magistraturii validează 
examenul de capacitate, în prima 
şedinţă care urmează afişării 
rezultatelor. 
 

 (3) Consiliul Superior al 
Magistraturii poate invalida, în 

     
     Art.28.- (1) Rezultatele 
examenului de capacitate se 
înscriu în tabelul de clasificare a 
candidaţilor, care se afişează la 
sediul  Institutului Naţional al 
Magistraturii şi se aduc la 
cunoştinţă publică pe pagina de 
Internet a Consiliului Superior al 
Magistraturii şi pe cea a 
Institutului Naţional al 
Magistraturii. 
       
 
     (2) - Text nemodificat. 

 

  

 
 

     (3) Consiliul Superior al 
Magistraturii poate invalida, în tot 

  
     Pentru corelare cu 
prevederile proiectului 
Legii privind Consiliul 
Superior al Magistraturii. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Pentru acurateţe 
gramaticală. 
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Nr 
crt 

Nr. 
poziţiei 

din 
raportul 

iniţial 

Articolul 
(text iniţial) 

Text propus de comisie 
 (autorul amendamentului) 

 

Motivare 

tot sau în parte, examenul de 
capacitate în cazurile în care 
constată că nu au fost respectate 
condiţiile prevăzute de lege  
privind organizarea examenului 
sau există dovada săvârşirii unor 
fraude. 
 

sau în parte, examenul de 
capacitate în cazurile în care 
constată că nu au fost respectate 
condiţiile prevăzute de lege  
privind organizarea examenului 
sau că există dovada săvârşirii 
unor fraude. 
 
     Autor: deputat  Ştefan Cazimir 
 

5 36 
     Art.29.- (1) Îndată după 
validarea examenului de 
capacitate, lista tuturor 
posturilor vacante de la 
judecătorii şi parchetele de pe 
lângă aceste instanţe, separat 
pentru judecători şi procurori, se 
publică în Monitorul Oficial al 
României, Partea a III-a, şi se 
afişează la sediile instanţelor şi 
parchetelor, prin grija 
Consiliului Superior al 
Magistraturii. 

     Art.29.- (1) După 
validarea examenului de 
capacitate, lista tuturor posturilor 
vacante de la judecătorii şi 
parchetele de pe lângă aceste 
instanţe se publică, de îndată, 
separat pentru judecători şi 
procurori, în Monitorul Oficial al 
României, Partea a III-a, şi se 
afişează la sediile instanţelor şi 
parchetelor, prin grija Consiliului 
Superior al Magistraturii. 

 
     Pentru acurateţea 
textului  şi     pentru 
îmbunătăţire redacţională.  
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Nr 
crt 

Nr. 
poziţiei 

din 
raportul 

iniţial 

Articolul 
(text iniţial) 

Text propus de comisie 
 (autorul amendamentului) 

 

Motivare 

     (2)  Candidaţii declaraţi 
admişi la examenul de capacitate 
au dreptul, în ordinea mediilor, 
să-şi aleagă posturile, în termen 
de 15 zile libere de la publicarea 
acestora în Monitorul Oficial al 
României, Partea a III-a. 
Judecătorii stagiari  pot opta 
numai pentru posturi de 
judecător, iar procurorii stagiari 
numai pentru posturi de 
procuror. 
 

 (3) Candidatului care nu şi-a 
exercitat dreptul de alegere a 
postului în termenul prevăzut la 
alin.(2) i se  propune, din oficiu, 
un post de către Consiliul 
Superior al Magistraturii. 
Refuzul de a accepta propunerea 
este considerat demisie. 

  

     (2)  - Text nemodificat. 

  

 

 

 

 
 
 
 
 

     (3) - Text nemodificat. 
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Nr 
crt 

Nr. 
poziţiei 

din 
raportul 

iniţial 

Articolul 
(text iniţial) 

Text propus de comisie 
 (autorul amendamentului) 

 

Motivare 

     (4) La medii egale are 
prioritate la alegerea postului, în 
următoarea ordine, deţinătorul 
titlului de doctor în drept, cel 
care are o vechime mai mare în 
magistratură şi magistratul care 
funcţionează la instanţa sau 
parchetul pentru care a optat. 

 (5) Repartizarea pe posturi se 
afişează la sediul Ministerului 
Justiţiei, la sediile instanţelor şi 
ale parchetelor, se comunică 
persoanelor interesate şi se 
publică pe pagina de Internet a 
Consiliului Superior al 
Magistraturii şi a Ministerului 
Justiţiei. 
 

      (4) La medii egale are 
prioritate la alegerea postului, în 
următoarea ordine, deţinătorul 
titlului de doctor în drept, cel care 
are o vechime mai mare în 
magistratură ori magistratul care 
funcţionează la instanţa sau 
parchetul pentru care a optat. 

     (5) Repartizarea pe posturi se 
afişează la sediul Consiliului 
Superior al Magistraturii, al 
instanţelor şi al parchetelor, se 
comunică persoanelor interesate şi 
se publică pe pagina de Internet a 
Consiliului Superior al 
Magistraturii. 

 
     Autor: deputaţii Ionel Olteanu 
şi Ştefan Cazimir şi Comisia 
juridică. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Pentru corelare cu 
prevederile proiectului 
Legii privind Consiliul 
Superior al Magistraturii. 
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Nr 
crt 

Nr. 
poziţiei 

din 
raportul 

iniţial 

Articolul 
(text iniţial) 

Text propus de comisie 
 (autorul amendamentului) 

 

Motivare 

6 39 
     Art.31.- (1) Pot fi numiţi 
în magistratură, pe bază de 
concurs, personalul de 
specialitate juridică asimilat 
magistraţilor potrivit prezentei 
legi cu o vechime în 
magistratură de cel puţin 5 ani, 
precum şi avocaţii, notarii, 
asistenţii judiciari, consilierii 
juridici, persoanele care au 
îndeplinit funcţii de specialitate 
juridică în aparatul 
Parlamentului sau al 
Administraţiei 
Prezidenţiale,Curţii 
Constituţionale, Avocatului 
Poporului, Curţii de  Conturi sau 
al Consiliului Legislativ  cu o 
vechime în specialitate de cel 
puţin  10 ani. 
 
 
 

     Art.31.- (1) Pot fi numiţi în 
magistratură, pe bază de concurs, 
personalul de specialitate juridică 
asimilat magistraţilor potrivit 
prezentei legi cu o vechime în 
magistratură de cel puţin 5 ani, 
precum şi avocaţii, notarii, 
asistenţii judiciari, consilierii 
juridici, persoanele care au 
îndeplinit funcţii de specialitate 
juridică în aparatul Parlamentului, 
Administraţiei Prezidenţiale, 
Curţii Constituţionale, Avocatului 
Poporului, Curţii de Conturi sau 
al Consiliului Legislativ  cu o 
vechime în specialitate de cel 
puţin  8 ani. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Se consideră suficientă 
îndeplinirea condiţiei unei 
vehimi în specialitate de 
cel puţin 8  ani. 
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Nr 
crt 

Nr. 
poziţiei 

din 
raportul 

iniţial 

Articolul 
(text iniţial) 

Text propus de comisie 
 (autorul amendamentului) 

 

Motivare 

 (2) În termen de cel mult 2 
luni de la data validării 
concursului prevăzut la alin.(1), 
Consiliul Superior al 
Magistraturii înaintează 
Preşedintelui României 
propunerile de numire în 
funcţia de judecător sau, după 
caz, de procuror.  

 (3) După numirea în funcţia 
de magistrat, persoanele 
prevăzute la alin.(1) sunt 
obligate să urmeze, o perioadă 
de 6 luni, un curs de formare 
profesională în cadrul 
Institutului Naţional al 
Magistraturii.   
 

      (4) Judecătorii Curţii 
Constituţionale, care la data 
numirii aveau funcţia de 
judecător sau procuror, au 

 (2) În termen de cel mult 3 luni 
de la data validării concursului 
prevăzut la alin.(1), Consiliul 
Superior al Magistraturii propune 
Preşedintelui României numirea 
în funcţia de judecător sau, după 
caz, de procuror a candidaţilor 
admişi.  
 

     (3) După numirea în funcţia de 
magistrat, persoanele prevăzute la 
alin.(1) sunt obligate să urmeze, 
pe o perioadă de 6 luni, un curs de 
formare profesională în cadrul 
Institutului Naţional al 
Magistraturii.   

  

      (4) Judecătorii Curţii 
Constituţionale care, la data 
numirii, aveau funcţia de 
judecător sau procuror, au 

     Reformulare 
considerată mai adecvată 
din punct de vedere juridic.
 
 
 
 
 
 
 
 
     Pentru acurateţe 
gramaticală 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Pentru acurateţea 
textului  şi  îmbunătăţire 
redacţională.  
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Nr 
crt 

Nr. 
poziţiei 

din 
raportul 

iniţial 

Articolul 
(text iniţial) 

Text propus de comisie 
 (autorul amendamentului) 

 

Motivare 

dreptul să revină la postul 
deţinut anterior, la încetarea 
mandatului de judecător al 
Curţii Constituţionale.  
 

     (5) Profesorii universitari din 
învăţământul juridic superior 
acreditat,  precum şi persoanele 
care au îndeplinit funcţia de 
judecător sau procuror cel puţin 
5 ani  de la numirea în condiţiile 
art.30 alin.(1) şi care şi-au 
încetat activitatea din motive 
neimputabile, dacă durata 
întreruperii nu este mai mare 
de 5 ani,  pot fi numiţi în 
magistratură fără concurs. 
 

dreptul, la încetarea 
mandatului, să revină la postul 
deţinut anterior.  

 

     (5) – Profesorii universitari din 
învăţământul juridic superior 
acreditat, precum şi persoanele 
care au îndeplinit funcţia de 
judecător, procuror  sau 
magistrat-asistent la Înalta 
Curte de Casaţie şi Justiţie cel 
puţin 5 ani de la numire în 
condiţiile legii şi care şi-au 
încetat activitatea din motive 
neimputabile,  se pot numi în 
magistratură fără concurs.    
 
 
 
     Autori: deputaţii Ion Neagu şi 
Ionel Olteanu.  
 

 
 
 
 
 
 
       Se justifică 
introducerea şi a altor 
categorii de personal care 
au pregătirea juridică 
necesară pentru a putea 
desfăşura activitate în 
magistratură. 
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Nr 
crt 

Nr. 
poziţiei 

din 
raportul 

iniţial 

Articolul 
(text iniţial) 

Text propus de comisie 
 (autorul amendamentului) 

 

Motivare 

7 47 
 Art.38.- (1) Prin raportul 
de evaluare a activităţii 
profesionale a magistratului, 
întocmit de comisiile prevăzute 
la art.37 alin.(2) sau (3), se poate 
acorda unul din calificativele: 
foarte bine, bine, satisfăcător 
sau nesatisfăcător. 

 (2) Judecătorii sau procurorii 
nemulţumiţi de calificativul 
acordat pot face contestaţie la 
secţiile Consiliului Superior al 
Magistraturii, în termen de 30 de 
zile de la comunicarea 
acestuia.  
 

 (3) În soluţionarea 
contestaţiei, secţiile Consiliului 
Superior al Magistraturii pot 
cere conducătorului instanţei sau 
parchetului ori comisiilor 
prevăzute la art.37 alin.(2) sau 

    Art.38.- (1) -Text nemodificat.
  

 

 

 
 

     (2) Judecătorii sau procurorii 
nemulţumiţi de calificativul 
acordat pot face contestaţie la 
secţia corespunzătoare a 
Consiliului Superior al 
Magistraturii,  în termen de 30 de 
zile de la comunicare.  
 

     (3) - Text nemodificat. 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Redactare mai corectă 
din punct de vedere juridic.
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Nr 
crt 

Nr. 
poziţiei 

din 
raportul 

iniţial 

Articolul 
(text iniţial) 

Text propus de comisie 
 (autorul amendamentului) 

 

Motivare 

(3) orice informaţii pe care le 
consideră necesare, iar citarea 
magistratului pentru a fi audiat 
este obligatorie.  

     (4) În cazul în care secţiile 
Consiliului Superior al 
Magistraturii  consideră 
contestaţia întemeiată, acestea 
numesc o nouă comisie, 
formată din cel puţin 5 
membri ai plenului Consiliului 
în vederea efectuării unei noi 
evaluări obiective. Rezultatul 
evaluării comisiei  este 
definitiv. 

 
 
 
 
     
      (4) Calificativul acordat de 
secţiile Consiliului Superior al 
Magistraturii în soluţionarea 
contestaţiilor este  definitiv. 
 
 
 
 
 
 
     Autori:    deputat Ştefan 
Cazimir şi Comisia juridică. 
 

 
 
 
 
 
     Pentru corelare cu 
atribuţiile secţiilor stabilite 
prin proiectul Legii privind 
Consiliul Superior al 
Magistraturii. 
      

8 49 
     Art.40.- (1) Evoluţia 
carierei de magistrat de la 
intrarea în magistratură până la 
încetarea funcţiei se 
consemnează în fişa din dosarul 

   Art.40.- (1) Evoluţia 
carierei de magistrat de la intrarea 
în magistratură până la încetarea 
funcţiei se consemnează în fişa 
din dosarul profesional, care se 

 
     Pentru corelare cu 
prevederile proiectului 
Legii privind Consiliul 
Superior al Magistraturii. 
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Nr 
crt 

Nr. 
poziţiei 

din 
raportul 

iniţial 

Articolul 
(text iniţial) 

Text propus de comisie 
 (autorul amendamentului) 

 

Motivare 

profesional, care se întocmeşte 
şi se păstrează de Consiliul 
Superior al Magistraturii şi de 
Ministerul Justiţiei.   

 (2) Datele conţinute în 
dosarul profesional sunt 
confidenţiale, în condiţiile 
prevăzute de lege.   

  

     (3) Magistratul are acces la 
propriul dosar profesional, iar 
actele existente în dosar sau 
copii de pe acestea pot fi 
eliberate magistratului în 
cauză. 
 

întocmeşte şi se păstrează de 
Consiliul Superior al 
Magistraturii. 
 

 (2) - Text nemodificat. 

  
 
 
 
 

     (3) Magistratul are acces la 
propriul dosar profesional  şi 
poate obţine copii ale actelor 
existente în dosar. 
 
 
     Autori:  deputat Ion Neagu şi 
Comisia juridică. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Pentru corectitudinea 
textului. 

9 54 
Art.43.- (1) Promovarea 
magistraţilor în funcţii 
superioare de execuţie  se  face 

     Art.43.- (1) Promovarea 
magistraţilor în funcţii de execuţie  
se  face numai prin concurs 
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Nr 
crt 

Nr. 
poziţiei 

din 
raportul 

iniţial 

Articolul 
(text iniţial) 

Text propus de comisie 
 (autorul amendamentului) 

 

Motivare 

numai prin concurs organizat la 
nivel naţional, ţinându-se seama 
de vechimea în magistratură şi 
de activitatea profesională a 
magistratului, precum şi de 
posturile vacante existente la 
tribunale şi curţi de apel sau, 
după caz, la parchetele de pe 
lângă aceste instanţe. 

     (2) Concursul pentru 
promovarea magistraţilor în 
funcţii superioare de execuţie 
se organizează anual de 
Institutul Naţional al 
Magistraturii, din dispoziţia 
Consiliului Superior al 
Magistraturii şi a ministrului 
justiţiei. 
 

     (3) Data, locul, modul de 
desfăşurare a concursului şi 
posturile vacante pentru care se 
organizează se comunică tuturor 

organizat la nivel naţional, 
ţinându-se seama de vechimea în 
magistratură şi de activitatea 
profesională a magistratului, 
precum şi de posturile vacante 
existente la tribunale şi curţi de 
apel sau, după caz, la parchete. 

  

     (2) Concursul pentru 
promovarea magistraţilor în 
funcţii de execuţie se organizează, 
anual sau ori de câte ori este 
nevoie, de Institutul Naţional al 
Magistraturii, prin hotărârea 
Consiliului Superior al 
Magistraturii. 

      

      (3) Data, locul, modul de 
desfăşurare a concursului şi 
posturile vacante pentru care se 
organizează se comunică tuturor 

 
 
 
 
     Pentru acurateţea 
textului. 
 
 
 
      Pentru a se acoperi 
situaţiile în care este 
necesară organizarea 
concursurilor pentru 
promovarea magistraţilor, 
precum şi pentru corelare 
cu prevederile  din 
proiectul Legii privind 
Consiliul Superior al 
Magistraturii. 
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Nr 
crt 

Nr. 
poziţiei 

din 
raportul 

iniţial 

Articolul 
(text iniţial) 

Text propus de comisie 
 (autorul amendamentului) 

 

Motivare 

magistraţilor, prin curţile de apel 
şi parchetele de pe lângă 
acestea, cu cel puţin 60 de zile 
înainte de data stabilită pentru 
concurs. 

magistraţilor, prin curţile de apel 
şi parchete, cu cel puţin 60 de 
zile înainte de data stabilită pentru 
concurs. 
 
     Autor:  deputat Ion Neagu. 
 

      Pentru acurateţea 
textului. 

10  
________ 

     După art. 46 se introduce un 
text nou, Art. 461, cu următorul 
cuprins: 
       Art.461-Magistraţii care 
îndeplinesc condiţiile prevăzute 
de art. 44 pot participa la 
concurs, în vederea promovării 
pe loc, în limita numărului de 
locuri aprobat anual de 
Consiliul Superior al 
Magistraturii. 
 

      Pentru egalitate de 
tratament, având în vedere 
că şi aceşti magistraţi 
îndeplinesc condiţiile 
legale  de promovare. 

11 59 
     Art.47.- (1) Promovarea în 
funcţii de conducere la instanţele 
judecătoreşti şi parchete se face 
pe o perioadă de 5 ani, fără 

     Art.47.-(1)-Text nemodificat. 
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Nr 
crt 

Nr. 
poziţiei 

din 
raportul 

iniţial 

Articolul 
(text iniţial) 

Text propus de comisie 
 (autorul amendamentului) 

 

Motivare 

posibilitatea reînvestirii, de 
Consiliul Superior al 
Magistraturii, dintre magistraţii 
care au calificativul foarte bine 
în ultimii 5 ani, nu au fost 
sancţionaţi disciplinar, s-au 
remarcat în activitatea 
profesională şi au o bună 
capacitate de organizare şi 
decizie. 

 (2) Evidenţa posturilor 
vacante de conducere de la 
instanţele judecătoreşti şi 
parchete este publică şi este 
disponibilă permanent pe pagina 
de Internet a Consiliului 
Superior al Magistraturii şi a 
Ministerului Justiţiei. 
 
 

      (3) Magistraţii îşi pot depune 
candidaturile însoţite de dosarul 
profesional, în termen de 30 zile 

 

 

 

 
 

 
 

      (2) Evidenţa posturilor 
vacante de conducere de la 
instanţele judecătoreşti şi parchete 
este publică şi  disponibilă 
permanent pe pagina de Internet a 
Consiliului Superior al 
Magistraturii. 
 
 

 (3) Magistraţii îşi pot depune 
candidaturile însoţite de un 
proiect privind exercitarea 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Pentru corelare cu 
prevederile proiectului 
Legii privind Consiliul 
Superior al Magistraturii. 
 
 
      
 
 
 
      Este necesară 
verificarea competenţelor 
prin întocmirea unui 
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Nr 
crt 

Nr. 
poziţiei 

din 
raportul 

iniţial 

Articolul 
(text iniţial) 

Text propus de comisie 
 (autorul amendamentului) 

 

Motivare 

de la publicare, la Consiliul 
Superior al Magistraturii. 

  

 
 
 
 
 
 

     (4) Selecţia magistraţilor 
pentru promovarea în funcţii de 
conducere se face de Consiliul 
Superior al Magistraturii, pe 
baza dosarelor profesionale, a 
criteriilor stabilite prin hotărâre 
a Consiliului Superior al 
Magistraturii, a informaţiilor 
cuprinse în baza de date 
prevăzută la art.41 alin.(1), a 
unui proiect de îmbunătăţire a 
activităţii instanţei ori a 
parchetului şi a unui interviu. 

atribuţiilor specifice funcţiei de 
conducere la instanţa ori 
parchetul pentru care 
candidează, precum şi orice alte 
acte considerate relevante, în 
termen de 30 zile de la publicare, 
la Consiliul Superior al 
Magistraturii. 

  

      (4) Selecţia magistraţilor 
pentru promovarea în funcţii de 
conducere se face de Consiliul 
Superior al Magistraturii, pe baza 
dosarelor profesionale, a 
criteriilor stabilite prin hotărâre a 
Consiliului Superior al 
Magistraturii, a informaţiilor 
cuprinse în baza de date prevăzută 
la art.41 alin.(1), a proiectului 
menţionat la alin.(3) şi a unui 
interviu. 
 

proiect privind exercitarea 
atribuţiilor specifice 
funcţiei de conducere. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Pentru corelare cu 
alin.(3). 



 23

Nr 
crt 

Nr. 
poziţiei 

din 
raportul 

iniţial 

Articolul 
(text iniţial) 

Text propus de comisie 
 (autorul amendamentului) 

 

Motivare 

(5) Pentru realizarea selecţiei 
prevăzute la alin.(4) sunt 
necesare cel puţin două 
candidaturi.  

(5) - Text nemodificat. 
 
 
 
     Autor:  deputat Ion Neagu. 
 

12 61 
     Art.49.- (1) La încetarea 
mandatului funcţiei de 
conducere, magistratul poate 
opta între depunerea candidaturii 
pentru o altă funcţie de 
conducere din magistratură la 
aceeaşi instanţă sau parchet sau 
la altă instanţă sau parchet ori 
pentru exercitarea funcţiei de 
magistrat la orice  instanţă sau la 
orice parchet, în condiţiile legii. 

 (2) Revocarea din funcţia de 
conducere se poate dispune de 
Consiliul Superior al 
Magistraturii: din oficiu, la 
propunerea colegiilor de 

     Art.49.-(1) -Text nemodificat. 

 

 

 

 

 
 

 (2) Revocarea din funcţia de 
conducere se poate dispune de 
Consiliul Superior al 
Magistraturii din oficiu, la 
propunerea colegiilor de 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
    Pentru acurateţe 
gramaticală se elimină 
semnul de punctuaţie după 
„magistraturii”. 
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Nr 
crt 

Nr. 
poziţiei 

din 
raportul 

iniţial 

Articolul 
(text iniţial) 

Text propus de comisie 
 (autorul amendamentului) 

 

Motivare 

conducere ale instanţelor sau ale 
parchetelor ori ca sancţiune 
disciplinară, la propunerea 
ministrului justiţiei. 

 

conducere ale instanţelor sau ale 
parchetelor ori ca sancţiune 
disciplinară, în condiţiile legii. 
      
 
     Autori: deputat Ştefan Cazimir 
şi Comisia juridică. 
 

      Pentru corelare cu 
prevederile proiectului 
Legii privind Consiliul 
Superior al Magistraturii. 
 

13 63 
     Art.50.- (1) Promovarea 
în funcţia de judecător la Înalta 
Curte de Casaţie şi Justiţie se 
face de către Consiliul Superior 
al Magistraturii, dintre 
judecătorii cu grad de curte de 
apel care au calificativul foarte 
bine în ultimii 5 ani, nu au fost 
sancţionaţi disciplinar, s-au 
remarcat în activitatea 
profesională şi au o vechime 
minimă de 15 ani în funcţia de 
judecător sau procuror.  
 

     Art.50.- (1) Promovarea în 
funcţia de judecător la Înalta 
Curte de Casaţie şi Justiţie se face 
de către Consiliul Superior al 
Magistraturii, dintre judecătorii 
sau procurorii care au 
calificativul foarte bine în ultimii 
5 ani, nu au fost sancţionaţi 
disciplinar, s-au remarcat în 
activitatea profesională şi au o 
vechime efectivă în 
magistratură de cel puţin 15 
ani.  
 

 
 
 
 
 
     Pentru egalitate de 
tratament, având în vedere 
că atât judecătorii cât şi 
procurorii sunt magistraţi. 
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Nr 
crt 

Nr. 
poziţiei 

din 
raportul 

iniţial 

Articolul 
(text iniţial) 

Text propus de comisie 
 (autorul amendamentului) 

 

Motivare 

 (2) Evidenţa posturilor 
vacante de judecător la Înalta 
Curte de Casaţie şi Justiţie este 
publică şi este disponibilă 
permanent pe pagina de Internet 
a Consiliului Superior al 
Magistraturii, a Înaltei Curţi de 
Casaţie şi Justiţie şi a 
Ministerului Justiţiei.   

     

       (3) Magistraţii care 
îndeplinesc condiţiile prevăzute 
la alin.(1) îşi pot depune 
candidaturile pentru funcţia de 
judecător la Înalta Curte de 
Casaţie şi Justiţie,  însoţite de 
dosarul profesional, în termen 
de 30 zile de la publicare, la 
Consiliul Superior al 
Magistraturii. 
 
 

        (2) Evidenţa posturilor 
vacante de judecător la Înalta 
Curte de Casaţie şi Justiţie este 
publică şi  disponibilă permanent 
pe pagina de Internet a Consiliului 
Superior al Magistraturii, şi pe 
cea a Înaltei Curţi de Casaţie şi 
Justiţie.  

     

      (3) Magistraţii care 
îndeplinesc condiţiile prevăzute la 
alin.(1) îşi pot depune 
candidaturile pentru funcţia de 
judecător la Înalta Curte de 
Casaţie şi Justiţie,  însoţite de 
orice înscrisuri considerate 
relevante, în termen de 30 zile de 
la publicare, la Consiliul Superior 
al Magistraturii. 
 
 

 
 
      Pentru corelare cu 
prevederile proiectului 
Legii privind Consiliul 
Superior al Magistraturii. 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
     Pentru acurateţea 
textului. 
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Nr 
crt 

Nr. 
poziţiei 

din 
raportul 

iniţial 

Articolul 
(text iniţial) 

Text propus de comisie 
 (autorul amendamentului) 

 

Motivare 

     (4) Candidaturile prevăzute la 
alin.(3) sunt analizate de către 
o comise formată din 
Preşedintele Curţii 
Constituţionale, Preşedintele 
Înaltei Curţi de Casaţie şi 
Justiţie şi ministrul justiţiei, care 
prezintă Consiliului Superior al 
Magistraturii un raport 
cuprinzând propunerile 
motivate de promovare în 
funcţia de judecător la Înalta 
Curte de Casaţie şi Justiţie.  

 

 (4) Candidaturile prevăzute la 
alin.(3) se  analizează de o 
comisie formată din Preşedintele 
Curţii Constituţionale, 
Preşedintele Înaltei Curţi de 
Casaţie şi Justiţie şi ministrul 
justiţiei, care prezintă Consiliului 
Superior al Magistraturii un raport 
consultativ asupra promovării.  
 
 
 
 
     Autori:  deputaţii  Ion Neagu, 
Vasile Moiş,  Ştefan Cazimir şi 
Cornel Bădoiu. 
 

 
 
 
 
    Precizarea naturii 
juridice a raportului 
comisiei care analizează 
candidaturile. 
 
 

14 65 
Art.52.- (1) Procurorul 
General al Parchetului de pe 
lângă Înalta Curte de Casaţie şi 
Justiţie, prim-adjunctul şi 
adjunctul acestuia sunt numiţi de 

     Art.52.- (1) Procurorul 
general al Parchetului de pe lângă 
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, 
prim-adjunctul şi adjunctul 
acestuia, precum şi procurorul 

      Pentru acurateţe 
gramaticală.  
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Nr 
crt 

Nr. 
poziţiei 

din 
raportul 

iniţial 

Articolul 
(text iniţial) 

Text propus de comisie 
 (autorul amendamentului) 

 

Motivare 

către Preşedintele României, la 
propunerea Consiliului Superior 
al Magistraturii, cu 
recomandarea ministrului 
justiţiei, dintre procurorii care au 
o vechime minimă de 18 ani în 
funcţia de judecător sau 
procuror, pe o perioadă de 5 ani, 
fără posibilitatea reînvestirii.  

  

 
 

      (2) Revocarea din funcţie a 
Procurorului General al 
Parchetului   de   pe  lângă  
Înalta  Curte  de  Casaţie  şi  
Justiţie,  a prim-adjunctului şi 
a adjunctului acestuia se face 
de către Preşedintele României, 
la propunerea Consiliului 
Superior al Magistraturii, ca 
sancţiune disciplinară. 

general al Parchetului Naţional 
Anticorupţie şi adjuncţii 
acestuia sunt numiţi de către 
Preşedintele României, la 
propunerea Consiliului Superior 
al Magistraturii, cu recomandarea 
ministrului justiţiei, dintre 
procurorii care au o vechime 
minimă de 18 ani în funcţia de 
judecător sau procuror, pe o 
perioadă de 5 ani, fără 
posibilitatea reînvestirii. 
Dispoziţiile art.51 alin.(11)  se 
aplică în mod corespunzător. 

(2) - Revocarea din funcţie a 
procurorilor  cu funcţii de 
conducere prevăzuţi la alin.(1) 
se face  de către Preşedintele 
României, la propunerea 
Consiliului Superior al 
Magistraturii, ca sancţiune 
disciplinară. 
      Autor:  Cornel Bădoiu 

      Pentru includerea şi a 
funcţiilor de conducere ale 
Parchetului Naţional 
Anticorupţie. 
 
 
 
 
 
 
     Se consideră necesară 
aplicarea dispoziţiilor 
alin.(11) al art.51 şi cu 
privire la funcţiile 
enumerate în acest articol. 
 
     Pentru cuprinderea 
tuturor categoriilor  
funcţiilor de conducere 
care sunt vizate prin aceste 
prevederi. 
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Nr 
crt 

Nr. 
poziţiei 

din 
raportul 

iniţial 

Articolul 
(text iniţial) 

Text propus de comisie 
 (autorul amendamentului) 

 

Motivare 

15 69 
     Art.55.- (1) Consiliul 
Superior al Magistraturii, cu 
avizul ministrului justiţiei sau, 
după caz, al Procurorului 
General al Parchetului de pe 
lângă Înalta Curte de Casaţie 
şi Justiţie, poate dispune 
detaşarea magistraţilor, numai 
cu acordul scris al acestora, la 
alte instanţe judecătoreşti sau 
parchete, în cadrul 
Ministerului Justiţiei, sau al 
unităţilor subordonate 
acestuia. 
 

     (2) Durata detaşării este de 
cel mult un an. În mod 
excepţional, perioada detaşării 
poate fi prelungită pentru 
motive obiective din 6 în 6 
luni, cu respectarea condiţiilor 
prevăzute la alin.(1). 

    Art.55.-(1) Consiliul Superior 
al Magistraturii poate dispune 
detaşarea magistraţilor, numai cu 
acordul scris al acestora, la alte 
instanţe sau parchete, la 
Consiliul Superior al 
Magistraturii, Institutul 
Naţional al Magistraturii, 
Ministerul Justiţiei sau la 
unităţile subordonate acestuia 
ori la alte autorităţi publice. 

 
 
 
 
 

     (2) Durata detaşării este între 
6 luni şi 3 ani. Detaşarea poate 
fi prelungită pentru o durată de 
până la 3 ani, o singură dată, cu 
respectarea condiţiilor prevăzute 
la alin.(1).   
 

 
       Pentru acoperirea 
tuturor situaţiilor deja 
existente în practică, 
precum  şi pentru 
acurateţe gramaticală. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Majorarea  acestor  
termene este justificată de 
specificul activităţii 
desfăşurate în acest 
domeniu. 
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Nr 
crt 

Nr. 
poziţiei 

din 
raportul 

iniţial 

Articolul 
(text iniţial) 

Text propus de comisie 
 (autorul amendamentului) 

 

Motivare 

 (3) Pe perioada detaşării, 
judecătorii şi procurorii îşi 
păstrează calitatea de magistraţi 
şi beneficiază de drepturile 
prevăzute de lege pentru 
personalul detaşat. Când salariul 
şi celelalte drepturi băneşti 
prevăzute pentru funcţia în care 
este detaşat magistratul sunt 
inferioare celor de care acesta 
beneficiază în calitatea sa de 
magistrat, el îşi păstrează 
indemnizaţia de încadrare lunară 
şi celelalte drepturi băneşti ale 
funcţiei de magistrat pe care o 
deţine. 
 

 (4) După încetarea detaşării, 
magistratul revine la postul 
deţinut anterior. 

 

      (3) În perioada detaşării, 
judecătorii şi procurorii îşi 
păstrează calitatea de magistraţi şi 
beneficiază de drepturile 
prevăzute de lege pentru 
personalul detaşat. Când salariul 
şi celelalte drepturi băneşti 
prevăzute pentru funcţia în care 
este detaşat magistratul sunt 
inferioare celor de care acesta 
beneficiază în calitatea sa de 
magistrat, el îşi păstrează 
indemnizaţia de încadrare lunară 
şi celelalte drepturi băneşti ale 
funcţiei de magistrat pe care o 
deţine. 
 

     (4) - Text nemodificat. 
 
     Autori:  Comisia juridică şi 
deputaţii Ion Neagu, Ionel 
Olteanu şi  Ştefan Cazimir. 

 
 
 
     Pentru acurateţe 
gramaticală. 
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Nr 
crt 

Nr. 
poziţiei 

din 
raportul 

iniţial 

Articolul 
(text iniţial) 

Text propus de comisie 
 (autorul amendamentului) 

 

Motivare 

16 74 
     Art.59.- (1) Magistratul 
este suspendat din funcţie în 
următoarele cazuri: 
 

 a) când a început urmărirea 
penală împotriva magistratului;
 

 b) când suferă de o boală 
psihică, care îl împiedică să-şi 
exercite funcţia în mod 
corespunzător. 
 

     (2) Suspendarea din funcţie a 
magistratului se dispune de 
Consiliul Superior al 
Magistraturii. 
 
 

 (3) Pe perioada suspendării 
din funcţie, magistratului nu i se 
plătesc drepturile salariale. 

     Art.59.- (1) Magistratul este 
suspendat din funcţie în 
următoarele cazuri: 
 

 a) când a fost pusă în mişcare 
acţiunea  penală împotriva sa; 
 

     b) – Text nemodificat. 

  
 
 
 

     (2) – Text nemodificat. 

  
 
 
 

     (3) În perioada suspendării din 
funcţie, magistratului nu i se 
plătesc drepturile salariale. 

 
 
 
 
 
     Pentru rigoarea 
textului. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Pentru acurateţea 
textului. 
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Nr 
crt 

Nr. 
poziţiei 

din 
raportul 

iniţial 

Articolul 
(text iniţial) 

Text propus de comisie 
 (autorul amendamentului) 

 

Motivare 

Această perioadă nu constituie 
vechime în magistratură. 

 

Această perioadă nu constituie 
vechime în magistratură. 
 
 
     Autori:  deputaţii Ion Neagu, 
Ştefan Cazimir şi Comisia 
juridică. 
 

17 75 
     Art.60.- (1) În cazul 
prevăzut la art.59 alin.(1) lit.a) 
Consiliul Superior al 
Magistraturii comunică de 
îndată magistratului şi 
conducerii instanţei  sau  
parchetului unde acesta 
funcţionează, hotărârea prin care 
s-a dispus suspendarea din 
funcţie. 

 

 (2) Dacă se constată 
nevinovăţia magistratului, 
suspendarea sa din funcţie 

 
     Art.60.-(1)-Text nemodificat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     (2) Dacă se dispune scoaterea 
de sub urmărire penală, 
încetarea urmăririi penale, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Pentru o  terminologie 
adecvată în concordanţă cu 
dispoziţiile Codului de 
procedură penală. 
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Nr 
crt 

Nr. 
poziţiei 

din 
raportul 

iniţial 

Articolul 
(text iniţial) 

Text propus de comisie 
 (autorul amendamentului) 

 

Motivare 

încetează, iar magistratul este 
repus în situaţia anterioară, i se 
plătesc drepturile băneşti de care 
a fost lipsit pe perioada 
suspendării din funcţie şi i se 
recunoaşte vechimea în 
magistratură pentru această 
perioadă. 

achitarea sau încetarea 
procesului penal faţă de 
magistrat, suspendarea din 
funcţie încetează, iar magistratul 
este repus în situaţia anterioară, i 
se plătesc drepturile băneşti de 
care a fost lipsit pe perioada 
suspendării din funcţie şi i se 
recunoaşte vechimea în 
magistratură pentru această 
perioadă. 
 
      Autor:  Comisia juridică.  
 

18 77 
     Art.62.- (1) Magistraţii 
sunt eliberaţi din funcţie în 
următoarele cazuri: 

 a) demisie; 

 b) pensionare, potrivit legii; 

 c) transfer într-o altă funcţie, 
în condiţiile legii; 

     Art.62. (1)  Magistraţii sunt 
eliberaţi din funcţie în 
următoarele cazuri: 

 a) – Text nemodificat; 

 b) - Text nemodificat; 

 c) - Text nemodificat; 
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Nr 
crt 

Nr. 
poziţiei 

din 
raportul 

iniţial 

Articolul 
(text iniţial) 

Text propus de comisie 
 (autorul amendamentului) 

 

Motivare 

 d) incapacitate profesională; 

 e) ca sancţiune disciplinară; 

 f) condamnarea  definitivă a 
magistratului pentru o 
infracţiune; 

 g) neîndeplinirea oricăreia 
dintre condiţiile prevăzute la 
art.13 alin.(2) lit.a)-e). 
 

 (2) Eliberarea din funcţie a 
magistraţilor se dispune prin 
decret al Preşedintelui 
României, la propunerea 
Consiliului Superior al 
Magistraturii. În situaţia 
prevăzută la alin.(1) lit.e) 
Consiliul Superior al 
Magistraturii comunică 
hotărârea de aplicare a sancţiunii 
rămasă irevocabilă, 
Administraţiei Prezidenţiale în 

 d) - Text nemodificat; 

 e) - Text nemodificat; 

      f) - Text nemodificat; 
 
 

 g) neîndeplinirea oricăreia 
dintre condiţiile prevăzute la 
art.13 alin.(2). 

  

     (2) – Text nemodificat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
     Nu se justifică 
precizarea  de la acest 
alineat a literelor a) – e), 
trimiterea la alin.2 fiind 
suficientă. 
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Nr 
crt 

Nr. 
poziţiei 

din 
raportul 

iniţial 

Articolul 
(text iniţial) 

Text propus de comisie 
 (autorul amendamentului) 

 

Motivare 

vederea emiterii decretului de 
eliberare din funcţie de către 
Preşedintele României. 

      (3) Eliberarea din funcţie a 
magistraţilor stagiari se face de 
Consiliul Superior al 
Magistraturii, la propunerea 
ministrului justiţiei. 

 (4) În cazul în care 
magistratul cere eliberarea din 
funcţie prin demisie, Consiliul 
Superior al Magistraturii poate 
stabili un termen de cel mult 30 
de zile de la care demisia să 
devină efectivă, dacă prezenţa 
magistratului este necesară.  

 (5) Magistratul eliberat din 
funcţie din motive neimputabile 
îşi păstrează gradul profesional 
dobândit în ierarhia instanţelor 
sau a parchetelor. 
 

 
 
 

       (3) Eliberarea din funcţie a 
magistraţilor stagiari se face de 
Consiliul Superior al 
Magistraturii. 
 

 (4) – Text nemodificat. 
 
 
 
 
 
 
 

      (5) – Text nemodificat. 
 
 
 
     Autor: Comisia juridică. 

 
 
 
 
 
 
 
    Pentru corelare cu 
prevederile proiectului 
Legii privind Consiliul 
Superior al Magistraturii. 
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Nr 
crt 

Nr. 
poziţiei 

din 
raportul 

iniţial 

Articolul 
(text iniţial) 

Text propus de comisie 
 (autorul amendamentului) 

 

Motivare 

19 94 
     Art.77.- (1) Magistraţii 
beneficiază de un concediu de 
odihnă anual de 35 de zile 
lucrătoare, plătit.  

 (2) Magistraţii au dreptul la 
concedii de studii plătite pentru 
participarea la cursuri sau alte 
forme de specializare organizate 
în ţară sau în străinătate, pentru 
pregătirea şi susţinerea 
examenului de capacitate şi de 
doctorat, precum şi la concedii 
fără plată, potrivit 
Regulamentului privind 
concediile magistraţilor. 

  

      (3) Magistraţii au dreptul la 
concedii medicale şi la alte 
concedii, în conformitate cu 
legislaţia în vigoare.  

     Art.77.- (1) Magistraţii 
beneficiază anual de un concediu 
de odihnă plătit de 35 de zile 
lucrătoare.  

 (2) Magistraţii au dreptul la 
concedii de studii de specialitate 
plătite pentru participarea la 
cursuri sau alte forme de 
specializare organizate în ţară sau 
în străinătate, pentru pregătirea şi 
susţinerea examenului de 
capacitate şi de doctorat, precum 
şi la concedii fără plată, potrivit 
Regulamentului privind 
concediile magistraţilor. 

  

      (3) - Text nemodificat. 
 

 

 
     Redactare considerată 
ca fiind mai adecvată. 
 
 
 
     Pentru rigoarea textului.
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Nr 
crt 

Nr. 
poziţiei 

din 
raportul 

iniţial 

Articolul 
(text iniţial) 

Text propus de comisie 
 (autorul amendamentului) 

 

Motivare 

 (4) Magistraţii în activitate 
sau pensionari, precum şi soţul 
sau soţia şi copiii aflaţi în 
întreţinerea acestora beneficiază 
în mod gratuit de asistenţă 
medicală, medicamente şi 
proteze, în condiţiile respectării 
dispoziţiilor legale privind plata 
contribuţiei  asigurărilor sociale. 

 (5) Magistraţii au dreptul la 
atribuirea locuinţelor de serviciu 
şi la posibilitatea de 
cumpărare a acestora, după 10 
ani vechime în magistratură. 

 

      (4) - Text nemodificat. 

  

 

 
 
 
 
 

     (5) Magistraţii au dreptul la 
atribuirea locuinţelor de serviciu, 
iar după  10 ani de vechime în 
magistratură  le pot cumpăra. 
 
 
 
     Autori: deputaţii Ştefan 
Cazimir, Ionel Olteanu şi  Marin 
Cristea şi Comisia juridică. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Redactare considerată 
ca fiind mai adecvată. 
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Nr 
crt 

Nr. 
poziţiei 

din 
raportul 

iniţial 

Articolul 
(text iniţial) 

Text propus de comisie 
 (autorul amendamentului) 

 

Motivare 

20 95 
     Art.78.- Magistraţii 
beneficiază, anual, de 6 călătorii 
în ţară dus-întors, gratuite la 
transportul pe calea ferată clasa 
I, auto, naval şi aerian sau de 
decontarea a 7,5 litri combustibil 
la suta de kilometri pentru 6 
călătorii în ţară dus-întors, în 
cazul în care deplasarea se 
efectuează cu autoturismul.  

 
     Art.78.- Text nemodificat. 
 
 
   
 
 
 
 
 
         Autor:Comisia juridică. 
 

     Se menţine textul 
iniţial, întrucât sunt 
drepturi câştigate de  care 
magistraţii  beneficiază şi 
în prezent. 

21 97 
     Art.80.- (1) Magistraţii cu 
o vechime de cel puţin 25 de ani 
în magistratură beneficiază, la 
împlinirea vârstei prevăzută de 
lege, de pensie de serviciu, în 
cuantum de 80% din venitul brut 
realizat în ultima lună de 
activitate înainte de data 
pensionării. 

  

     Art.80.- (1) Magistraţii cu o 
vechime de cel puţin 25 de ani în 
magistratură beneficiază, la 
împlinirea vârstei prevăzute de 
lege, de pensie de serviciu, în 
cuantum de 80% din venitul brut 
realizat în ultima lună de 
activitate înainte de data 
pensionării. 

  

 
 
 
     Pentru corectitudine 
gramaticală. 
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Nr 
crt 

Nr. 
poziţiei 

din 
raportul 

iniţial 

Articolul 
(text iniţial) 

Text propus de comisie 
 (autorul amendamentului) 

 

Motivare 

     (2) Pentru fiecare an care 
depăşeşte vechimea în 
magistratură prevăzută la 
alin.(1) se adaugă la cuantumul 
pensiei câte 1% din  venit, fără a 
se putea depăşi venitul brut avut 
la data pensionării. 

 (3) De pensia de Serviciu 
beneficiază şi magistraţii cu o 
vechime în magistratură între 20 
şi 25 de ani, în acest caz 
cuantumul pensiei prevăzut la 
alin.(1) fiind micşorat cu 1% 
pentru fiecare an care lipseşte 
din vechimea integrală.  

  

      (4) Persoanele care 
îndeplinesc condiţiile de 
vechime prevăzute la alin.(1) 
numai în funcţia de judecător 
sau procuror beneficiază de 

      (2)  - Text nemodificat. 

  

 

 
 

     (3) De pensia de serviciu 
beneficiază şi magistraţii cu o 
vechime în magistratură între 20 
şi 25 de ani, în acest caz 
cuantumul pensiei prevăzut la 
alin.(1) fiind micşorat cu 1% 
pentru fiecare an care lipseşte din 
vechimea integrală.  

    

        (4)  Persoanele care 
îndeplinesc condiţiile de vechime 
prevăzute la alin.(1) şi (3)  numai 
în funcţia de judecător sau 
procuror beneficiază de pensie de 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Pentru îndreptarea unei 
erori materiale. 
 
 
 
 
 
 
 
     Pentru indicarea 
alineatelor în care sunt 
prevăzute condiţiile de 
vechime avute în vedere de 
prevederile  acestui alineat 
şi pentru rigoarea textului. 
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Nr 
crt 

Nr. 
poziţiei 

din 
raportul 

iniţial 

Articolul 
(text iniţial) 

Text propus de comisie 
 (autorul amendamentului) 

 

Motivare 

pensie de serviciu, chiar dacă la 
data pensionării ocupă o altă 
funcţie. În acest caz, pensia se 
stabileşte pe baza drepturilor 
salariale pe care le are un 
magistrat în funcţie în condiţii 
identice de vechime şi nivel al 
instanţei sau parchetului. 

(5) De prevederile alin.(4) pot 
beneficia numai persoanele care 
au fost eliberate din funcţia de 
magistrat din motive 
neimputabile. 

 

serviciu, chiar dacă la data 
pensionării au o altă ocupaţie. În 
acest caz, pensia se stabileşte pe 
baza drepturilor salariale pe care 
le are un magistrat în funcţie în 
condiţii identice de vechime şi 
nivel al instanţei sau parchetului. 
 

      (5) - Text nemodificat. 
 
 
 
      Autori: deputaţii Ştefan 
Cazimir, Cornel Bădoiu şi 
Comisia juridică. 
 

22 101 
     Art.83. - Constituie 
vechime în magistratură 
perioada în care magistratul sau 
persoana asimilată acestuia a 
îndeplinit funcţiile de judecător, 
procuror, magistrat-asistent, 

      Art.83. - Constituie vechime 
în magistratură perioada în care 
magistratul sau persoana asimilată 
acestuia a îndeplinit funcţiile de 
judecător, procuror, arbitru în 
fostele arbitraje de stat 

 
      Pentru cuprinderea şi  a 
acestei categorii de 
personal care a realizat o 
activitate juridică 
specifică, asimilată 
activităţii judecătorilor. 
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Nr 
crt 

Nr. 
poziţiei 

din 
raportul 

iniţial 

Articolul 
(text iniţial) 

Text propus de comisie 
 (autorul amendamentului) 

 

Motivare 

auditor de justiţie sau personal 
de specialitate juridică asimilat 
magistraţilor potrivit prezentei 
legi.  

 

magistrat-asistent, auditor de 
justiţie sau personal de 
specialitate juridică asimilat 
magistraţilor, potrivit prezentei 
legi.  
    Autori: deputaţii Ion Neagu şi 
Minodora Cliveti. 

23 118 
     Art.97. - (1) Sancţiunile 
disciplinare prevăzute la art.96 
se aplică de către secţiile 
Consiliului Superior al 
Magistraturii.  

(2) Acţiunea disciplinară se 
exercită de ministrul justiţiei, 
iar pentru procurori şi de 
Procurorul General al 
Parchetului de pe lângă Înalta 
Curte de Casaţie şi Justiţie în 
termen de 60 de zile de la data 
înregistrării sesizării, dar nu 
mai târziu de un an de la data 
săvârşirii abaterii. 

      Art.97. (1)  Sancţiunile 
disciplinare prevăzute la art.96 se 
aplică de secţiile Consiliului 
Superior al Magistraturii, în 
condiţiile legii. 
 

(2) - Se elimină. 
 
 
 
 
 
 
     Autor: Comisia juridică. 

 
     Pentru rigioarea 
textului. 
 
 
 
Alineatul (2) al art.97 se 
elimină deoarece titularul 
acţiunii disciplinare şi 
modul de  sesizare în astfel 
de cazuri sunt prevăzute în 
proiectul Legii privind 
Consiliul Superior al 
Magistraturii. 
   



 41

Nr 
crt 

Nr. 
poziţiei 

din 
raportul 

iniţial 

Articolul 
(text iniţial) 

Text propus de comisie 
 (autorul amendamentului) 

 

Motivare 

24 119 
     Art.98. - (1) În vederea 
exercitării acţiunii disciplinare 
pentru aplicarea sancţiunilor 
prevăzute la art.96, este 
obligatorie efectuarea 
cercetării prealabile, care se 
dispune de ministrul justiţiei. 

      (2) Cercetarea prealabilă, 
în cazul judecătorilor care au 
săvârşit abateri disciplinare, se 
efectuează de către judecătorii 
inspectori din cadrul curţilor 
de apel sau, după caz, de 
inspectorii generali din 
Ministerul Justiţiei. 

 (3) Pentru procurori, 
cercetarea prealabilă se 
efectuează de procurorii 
inspectori din cadrul 
parchetelor de pe lângă curţile 
de apel sau din Parchetul de 
pe lângă Înalta Curte de 

     Art.98.- Se elimină. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
     Art. 98 se elimină 
întrucât acţiunea 
disciplinară şi procedura 
privind răspunderea 
disciplinară sunt prevăzute 
în  proiectul Legii privind 
Consiliul Superior al 
Magistraturii. 
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crt 

Nr. 
poziţiei 

din 
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iniţial 

Articolul 
(text iniţial) 

Text propus de comisie 
 (autorul amendamentului) 

 

Motivare 

Casaţie şi Justiţie ori, după 
caz, de procurorii inspectori 
din cadrul Parchetului 
Naţional Anticorupţie şi de 
procurori detaşaţi în 
compartimentele de 
specialitate ale Ministerului 
Justiţiei.  

 (4) În cadrul cercetării 
prealabile se stabilesc faptele 
şi urmările acestora, 
împrejurările în care au fost 
săvârşite, existenţa sau 
inexistenţa vinovăţiei şi orice 
alte date concludente. 
Ascultarea celui în cauză şi 
verificarea apărărilor 
magistratului cercetat sunt 
obligatorii. Refuzul 
magistratului cercetat de a 
face declaraţii sau de a se 
prezenta la cercetări se 
constată prin proces-verbal şi 
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Nr. 
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din 
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iniţial 

Articolul 
(text iniţial) 

Text propus de comisie 
 (autorul amendamentului) 

 

Motivare 

nu împiedică finalizarea 
cercetării. Magistratul 
cercetat are dreptul să 
cunoască toate actele 
cercetării şi să solicite probe în 
apărare. 
 

 (5) După primirea 
rezultatului cercetării 
prealabile, ministrul justiţiei  
sau Procurorul General al 
Parchetului de pe lângă Înalta 
Curte de Casaţie şi Justiţie 
sesizează Consiliului Superior 
al Magistraturii, în vederea 
judecării acţiunii disciplinare. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Autor: Comisia juridică. 
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crt 

Nr. 
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Motivare 

25 120 
     Art.99.- (1) În cazul 
Preşedintelui, 
vicepreşedintelui, preşedinţilor 
de secţii, judecătorilor Înaltei 
Curţi de Casaţie şi Justiţie, 
acţiunea disciplinară se 
exercită de către Colegiul 
permanent al Înaltei Curţi de 
Casaţie şi Justiţie.  

 (2) În cazul magistraţilor-
asistenţi ai Înaltei Curţi de 
Casaţie şi Justiţie, acţiunea 
disciplinară se exercită de 
către Preşedintele Înaltei 
Curţi de Casaţie şi Justiţie. 

 (3) În cazul prevăzut la 
alin.(1), la şedinţele Colegiului 
permanent nu participă 
membrii cu drept de vot ai 
Consiliului Superior al 
Magistraturii. 

 
     Art.99.- Se elimină. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      Art. 99 se elimină 
întrucât procedura 
disciplinară este prevăzută 
în  proiectul Legii privind 
Consiliul Superior al 
Magistraturii, pentru toate 
ipotezele. 
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Articolul 
(text iniţial) 
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 (autorul amendamentului) 

 

Motivare 

 (4) Dacă acţiunea 
disciplinară se exercită 
împotriva unuia dintre 
membrii Colegiului 
permanent, locul acestuia în 
colegiu este luat de judecătorul 
cu cea mai mare vechime în 
magistratură. 

 (5) Dacă acţiunea 
disciplinară se exercită 
împotriva Preşedintelui Înaltei 
Curţi de Casaţie şi Justiţie, 
şedinţele Colegiului 
permanent sunt conduse de 
vicepreşedinte, preşedintele de 
secţie sau judecătorul cu cea 
mai mare vechime în 
magistratură. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
    Autor: Comisia juridică. 
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Motivare 

26 121 
     Art.100.- (1) Hotărârile 
secţiilor Consiliului Superior 
al Magistraturii prin care s-a 
aplicat una din sancţiunile 
disciplinare prevăzute la 
art.96 pot fi atacate cu recurs 
în termen de 15 zile de la 
comunicare la Completul de 9 
judecători al Înaltei Curţi de 
Casaţie şi Justiţie, ca instanţă 
disciplinară. 
 
 

      (2) În cazul în care 
sancţiunea este aplicată 
vicepreşedintelui Înaltei Curţi 
de Casaţie şi Justiţie sau în 
cazul în care vicepreşedintele  
este membru al Consiliului 
Superior al Magistraturii, 
Completul de 9 judecători este 
prezidat de judecătorul de la 
Înalta Curte de Casaţie şi 

 
     Art.100.- Se elimină. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      Art. 100 se elimină, 
întrucât căile de atac sunt 
prevăzute în  proiectul 
Legii privind Consiliul 
Superior al Magistraturii 
pentru toate ipotezele. 
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Nr 
crt 

Nr. 
poziţiei 

din 
raportul 

iniţial 

Articolul 
(text iniţial) 

Text propus de comisie 
 (autorul amendamentului) 

 

Motivare 

Justiţie care are vechimea cea 
mai mare în magistratură. 

 
   
 
   Autor: Comisia juridică. 
 
 

27 122 
     Art.101. - În cursul 
procedurii disciplinare, 
magistratul poate fi asistat de 
avocat sau de un alt magistrat.  

     Art.101.- Se elimină. 
 
 
 
 
 
      Autor: Comisia juridică. 
 
 

      Art. 101 se elimină, 
întrucât dreptul la apărare 
este prevăzut în  proiectul 
Legii privind Consiliul 
Superior al Magistraturii, 
pentru toate ipotezele. 
 

28 124 
     Art.102. - (1) Magistraţii în 
funcţie la data intrării în vigoare 
a prezentei legi se consideră că 
îndeplinesc condiţiile legale 
pentru ocuparea funcţiilor în 
care sunt numiţi. 
 
 

   Art.102.-(1)-Text nemodificat. 
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Nr 
crt 

Nr. 
poziţiei 

din 
raportul 

iniţial 

Articolul 
(text iniţial) 

Text propus de comisie 
 (autorul amendamentului) 

 

Motivare 

 (2) Judecătorii şi procurorii pot 
fi percheziţionaţi, reţinuţi sau 
arestaţi numai cu încuviinţarea 
preşedintelui Consiliului 
Superior al Magistraturii. 
Până la constituirea noului 
Consiliu Superior al 
Magistraturii încuviinţarea se 
acordă de către ministrul 
justiţiei. Pentru categoriile de 
magistraţi-asistenţi şi asistenţi 
judiciari, încuviinţarea se 
acordă de autoritatea 
prevăzută de lege. 

 

       (3) În caz de infracţiune 
flagrantă, judecătorii, procurorii  
şi magistraţii-asistenţi pot fi 
reţinuţi şi supuşi percheziţiei. 
Ministrul justiţiei sau, după 
caz, Preşedintele Înaltei Curţii 
de Casaţie şi Justiţie va 

     (2) Judecătorii, procurorii şi 
magistraţii asistenţi pot fi 
percheziţionaţi, reţinuţi sau 
arestaţi preventiv numai cu 
încuviinţarea secţiilor Consiliului 
Superior al Magistraturii. Până 
la constituirea noului Consiliu 
Superior al Magistraturii, 
încuviinţarea se acordă de către 
ministrul justiţiei. 

  
 
 
 
 

     (3) - În caz de infracţiune 
flagrantă, judecătorii, procurorii şi 
magistraţii-asistenţi pot fi reţinuţi 
şi supuşi percheziţiei, Consiliul 
Superior al Magistraturii fiind 
informat neîntârziat de organul 
care a dispus reţinerea sau 
percheziţia. Până la constituirea 

 
      Pentru corelare cu 
prevederile proiectului de  
Lege privind Consiliul 
Superior al Magistraturii. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Pentru corelare cu 
prevederile proiectului de  
Lege privind Consiliul 
Superior al Magistraturii. 
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Nr 
crt 

Nr. 
poziţiei 

din 
raportul 

iniţial 

Articolul 
(text iniţial) 

Text propus de comisie 
 (autorul amendamentului) 

 

Motivare 

informa neîntârziat Consiliul 
Superior al Magistraturii 
despre reţinere şi percheziţie. 
Dispoziţiile tranzitorii 
prevăzute la alin.(2) se aplică 
în mod corespunzător. 

noului Consiliu Superior al 
Magistraturii, va fi informat 
ministrul justiţiei. 
 
 
 
 
     Autor: Comisia juridică. 
 

29 128 
      Art.106.- (1) Dispoziţiile 
prezentei legi privind vechimea 
necesară pentru ocuparea 
funcţiei de judecător sau 
procuror şi pentru promovarea în 
aceste funcţii se aplică începând 
cu 1 ianuarie 2005. 

(2) Până la data intrării în 
vigoare a legii de organizare a 
Consiliului Superior al 
Magistraturii, pot fi numite în 
magistratură, în condiţiile art.31, 
şi persoanele care au ocupat cel 
puţin 5 ani funcţia de magistrat 

 
    Art.106-(1)-Text nemodificat. 
 
 
 
 
 
 

(2) Până la data intrării în 
vigoare a legii de organizare a 
Consiliului Superior al 
Magistraturii, pot fi numite în 
magistratură, în condiţiile art.31, 
şi persoanele care au ocupat cel 
puţin 5 ani funcţia de personal de 
specialitate juridică din fostele 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Pentru corelare cu 
modificările aduse la 
art.83. 
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Nr 
crt 

Nr. 
poziţiei 

din 
raportul 

iniţial 

Articolul 
(text iniţial) 

Text propus de comisie 
 (autorul amendamentului) 

 

Motivare 

consultant, asistent  judiciar, 
avocat, notar, jurisconsult, 
consilier juridic, cadru didactic 
din învăţământul superior 
acreditat  ori de cercetare în 
Institutul de Cercetări Juridice al 
Academiei Române sau funcţii 
de specialitate juridică în 
administraţia publică, în aparatul 
Parlamentului, Preşedinţiei 
României, Curţii 
Constituţionale, Curţii de 
Conturi, instituţiei Avocatului 
Poporului sau Consiliului 
Legislativ. 

 

arbitraje de stat, magistrat 
consultant, asistent  judiciar, 
avocat, notar, jurisconsult, 
consilier juridic, cadru didactic 
din învăţământul superior 
acreditat  ori de cercetare în 
Institutul de Cercetări Juridice al 
Academiei Române sau funcţii de 
specialitate juridică în 
administraţia publică, în aparatul 
Parlamentului, Preşedinţiei 
României, Curţii Constituţionale, 
Curţii de Conturi, instituţiei 
Avocatului Poporului sau 
Consiliului Legislativ. 
 
     Autori: deputaţii Ion Neagu şi 
Minodora Cliveti. 
 

30 129 
     Art.107.- (1) Dispoziţiile 
prezentei legi se aplică în mod 
corespunzător şi magistraţilor 
militari. 

     
 Art.107 - (1) -Text nemodificat. 
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Nr 
crt 

Nr. 
poziţiei 

din 
raportul 

iniţial 

Articolul 
(text iniţial) 

Text propus de comisie 
 (autorul amendamentului) 

 

Motivare 

 (2) Perioada în care judecătorii 
financiari, judecătorii financiari 
inspectori, procurorii financiari 
şi consilierii secţiei 
jurisdicţionale ai Curţii de 
Conturi au exercitat aceste 
funcţii în cadrul Curţii de 
Conturi se consideră vechime în 
magistratură. 

________ 

 

       (2) -Text nemodificat. 
 
 
 
 
 
 
     
 (3) – Perioada în care 
personalul de specialitate 
juridică a funcţionat în fostele 
arbitraje de stat constituie 
vechime în magistratură. 
 
      Autori: deputaţii Ion Neagu şi 
Minodora Cliveti. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
       Pentru corelare cu 
modificările aduse la 
art.83. 

31 130 
     Art.108. - (1) După 
obţinerea avizului conform al 
Consiliului Superior al 
Magistraturii, prin ordin al 
ministrului justiţiei publicat în 
Monitorul Oficial al României, 
Partea I, se aprobă: 

     
    Art.108 – (1) Consiliul 
Superior al Magistraturii 
aprobă prin hotărâre care se 
publică în Monitorul Oficial al 
României, Partea I:  

 

 
     Pentru corelare cu 
prevederile cuprinse în 
proiectul Legii privind 
Consiliul Superior al 
Magistraturii. 
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Nr 
crt 

Nr. 
poziţiei 

din 
raportul 

iniţial 

Articolul 
(text iniţial) 

Text propus de comisie 
 (autorul amendamentului) 

 

Motivare 

 a) Regulamentul privind 
concursul de admitere şi 
examenul de absolvire al 
Institutului Naţional al 
Magistraturii, care prevede 
modul de organizare, tematica, 
probele de examen, procedura 
de desfăşurare a concursului de 
admitere şi a examenului de 
absolvire, precum şi media 
minimă de admitere şi de 
absolvire a Institutului Naţional 
al Magistraturii; 
 

 b) Regulamentul Institutului 
Naţional al Magistraturii;  
 
 

 c) Regulamentul privind 
examenul de capacitate al 
magistraţilor stagiari, care 
prevede modul de organizare, 

 a) – Text nemodificat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 b) – Text nemodificat. 
 
 

 c) – Text nemodificat. 
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Nr 
crt 

Nr. 
poziţiei 

din 
raportul 

iniţial 

Articolul 
(text iniţial) 

Text propus de comisie 
 (autorul amendamentului) 

 

Motivare 

tematica, probele de examen, 
procedura de desfăşurare şi 
media minimă de promovare a 
examenului de capacitate al 
magistraţilor stagiari; 

 d) Regulamentul privind 
organizarea şi desfăşurarea 
concursului de admitere în 
magistratură a personalului de 
specialitate juridică asimilat 
magistraţilor, avocaţilor şi 
notarilor; 

 e) Regulamentul privind modul 
de desfăşurare a cursurilor de 
formare profesională continuă a 
magistraţilor şi atestare a 
rezultatelor obţinute; 
 
 

 f) Regulamentul privind 
concursul de promovare în 
funcţii superioare de execuţie a 

 
 
 
 
 

 d) – Text nemodificat. 
 
 
 
 
 
 

 e) – Text nemodificat. 
 
 
 
 
 
 

 f) Regulamentul privind 
concursul de promovare în funcţii 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Pentru corelare cu 
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Nr 
crt 

Nr. 
poziţiei 

din 
raportul 

iniţial 

Articolul 
(text iniţial) 

Text propus de comisie 
 (autorul amendamentului) 

 

Motivare 

magistraţilor; 

 g) Regulamentul privind 
concediile magistraţilor. 
 

 (2) Regulamentele prevăzute la 
alin.(1) se adoptă în termen de 
90 de zile de la publicarea 
prezentei legi în Monitorul 
Oficial al României, Partea I şi 
intră în vigoare la data intrării în 
vigoare a dispoziţiilor prezentei 
legi.  

 
 
 
 
 
 

de execuţie a magistraţilor; 
 

 g) – Text nemodificat. 
 
 

 (2) – Text nemodificat. 
 
 
 
 
 
 
     Autor: Comisia juridică. 
 

modificările aduse la tilul 
secţiunii I din Cap.V 
precum şi la art.42. 
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ANEXA  nr.2 
AMENDAMENTE RESPINSE: 

 
Nr 
crt 

Nr. 
poziţiei 

din 
raportul 

iniţial 

Articolul  
(text iniţial) 

Amendamentul propus   
şi autorul acestuia 

Motivare 
1. Argumente pentru 
susţinere. 
2. Argumente pentru 
respingere. 

1 10 
       Art.6.- Funcţiile de 
judecător,  procuror, magistrat-
asistent şi asistent judiciar sunt 
incompatibile cu orice alte 
funcţii publice sau private, cu 
excepţia funcţiilor didactice din 
învăţământul superior, în 
condiţiile legii. 

     
 

      
       Art.6.- Funcţiile de 
judecător,   magistrat-asistent şi 
înalt consilier de justiţie sunt 
incompatibile cu orice alte 
funcţii publice sau private, cu 
excepţia funcţiilor didactice din 
învăţământul superior, în 
condiţiile legii. 
 
În acelaşi sens, se propune 
modificarea art. 31 alin.(1), art. 
65 alin.(4) şi art.102 alin. (2) 
 
 
      Autor: deputat Angela 
Bogea. 
 

       
       1. Funcţia de asistent 
judiciar fiind 
neconstituţională, ea 
trebuie înlocuită cu cea de 
înalt consilieri de justiţie. 
      2. Comisia a respins 
amendamentul întrucât 
această funcţie nu există în 
sistemul  nomenclatorului 
de funcţii pentru sistemul 
judecătoresc. 

2 39 
     Art.31.- (1) Pot fi numiţi 
în magistratură, pe bază de 
concurs, personalul de 

      Art.31.- (1) Pot fi numiţi 
în magistratură, pe bază de 
concurs, personalul de 

 
       1. Experienţa unui 
absolvent de drept, 
membru al Parlamentului, 
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Nr 
crt 

Nr. 
poziţiei 

din 
raportul 

iniţial 

Articolul  
(text iniţial) 

Amendamentul propus   
şi autorul acestuia 

Motivare 
1. Argumente pentru 
susţinere. 
2. Argumente pentru 
respingere. 

specialitate juridică asimilat 
magistraţilor potrivit prezentei 
legi cu o vechime în magistratură 
de cel puţin 5 ani, precum şi 
avocaţii, notarii, asistenţii 
judiciari, consilierii juridici, 
persoanele care au îndeplinit 
funcţii de specialitate juridică în 
aparatul Parlamentului, 
Administraţiei Prezidenţiale, 
Curţii Constituţionale, 
Avocatului Poporului, Curţii de 
Conturi sau al Consiliului 
Legislativ  cu o vechime în 
specialitate de cel puţin  8 ani. 
 

specialitate juridică asimilat 
magistraţilor potrivit prezentei 
legi cu o vechime în magistratură 
de cel puţin 5 ani, precum şi 
avocaţii, notarii, asistenţii 
judiciari, consilierii juridici, 
membrii Parlamentului cu 
studii juridice, persoanele care 
au îndeplinit funcţii de 
specialitate juridică în aparatul 
Parlamentului, Administraţiei 
Prezidenţiale, Curţii 
Constituţionale, Avocatului 
Poporului, Curţii de Conturi sau 
al Consiliului Legislativ  cu o 
vechime în specialitate de cel 
puţin  8 ani. 
 
 
 
      Autor: deputat Minodora 
Cliveti. 
 
 

îl recomandă pentru o 
carieră de magistrat. 
      2. Comisia a menţinut 
textul iniţial ca fiind mai 
adecvat. 
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Nr 
crt 

Nr. 
poziţiei 

din 
raportul 

iniţial 

Articolul  
(text iniţial) 

Amendamentul propus   
şi autorul acestuia 

Motivare 
1. Argumente pentru 
susţinere. 
2. Argumente pentru 
respingere. 

3 63 
      Art.50.-
.............................................. 

       (4) Candidaturile prevăzute 
la alin.(3) se  analizează de o 
comisie formată din 
Preşedintele Curţii 
Constituţionale, Preşedintele 
Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie 
şi ministrul justiţiei, care 
prezintă Consiliului Superior al 
Magistraturii un raport 
consultativ asupra promovării.  

 

      Art.50.-
.................................................... 

      (4) Candidaturile prevăzute 
la alin.(3) se  analizează de o 
comisie formată din Colegiul de 
conducere al Înaltei Curţi de 
Casaţie şi Justiţie care prezintă 
Consiliului Superior al 
Magistraturii un raport 
consultativ asupra promovării.  

       Autor: deputat Cornel 
Bădoiu. 
 

      1.Curtea 
Constituţională nu trebuie 
să aibă responsabilităţi în 
analizarea candidaturilor. 
       2. Sunt reprezentate în 
comisie toate instituţiile 
reprezentând sistemul 
judecătoresc.  

4 63 
       La art. 50 se propune 

introducerea unui nou alineat, 
alin.(5), cu următorul cuprins: 
      (5) Personalităţile ştiinţifice 
din domeniul dreptului, 
recunoscute pe plan naţional şi 
internaţional, care au 
desfăşurat o activitate practică 

 
      1. Pentru a se valorifica 
experienţa ştiinţifică şi 
profesională a profesorilor 
de drept şi a cercetătorilor 
ştiinţifici, care au 
desfăşurat şi activităţi 
practice cu caracter juridic. 
      2. Criteriile de numire 
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Nr 
crt 

Nr. 
poziţiei 

din 
raportul 

iniţial 

Articolul  
(text iniţial) 

Amendamentul propus   
şi autorul acestuia 

Motivare 
1. Argumente pentru 
susţinere. 
2. Argumente pentru 
respingere. 

în unul din domeniile 
prevăzute de art. 30 alin.1, de 
cel puţin 5 ani, pot fi numite 
judecători la Înalta Curte de 
Casaţie şi Justiţie. Persoanele 
interesate se vor adresa direct 
Consiliului Superior al 
Magistraturii, care va proceda 
potrivit Constituţiei şi legii. 
 
      Autor: deputat Minodora 
Cliveti. 

la ICCJ stabilite în 
proiectul de lege adoptat 
de comisie au fost 
considerate ca fiind mai 
adecvate. O asemenea 
reglementare există deja la 
art.31 alin.(5), astfel cum a 
fost modificat de comisie. 

5 112 
      Art.92.  

....................................................  

     (2) Răspunderea statului este 
stabilită, în condiţiile legii şi nu 
înlătură răspunderea 
magistraţilor care şi-au exercitat 
funcţia cu rea-credinţă sau gravă 
neglijenţă. 
.............................................................. 

       Art.92.  

....................................................  

      (2) Răspunderea statului este 
stabilită, în condiţiile legii şi nu 
înlătură răspunderea 
magistraţilor care şi-au exercitat 
funcţia cu rea-credinţă sau 
neglijenţă. 
.............................................................. 

 
 
 
 
       1. Nu există un mod de 
evaluare obiectiv al 
gradelor de neglijenţă. 
      2. Este o exprimare 
juridică folosită în mod 
uzual. 
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Nr 
crt 

Nr. 
poziţiei 

din 
raportul 

iniţial 

Articolul  
(text iniţial) 

Amendamentul propus   
şi autorul acestuia 

Motivare 
1. Argumente pentru 
susţinere. 
2. Argumente pentru 
respingere. 

      (7) După ce prejudiciul a fost 
acoperit de stat în temeiul 
hotărârii irevocabile date potrivit 
alin.(6) statul se poate îndrepta 
cu o acţiune în despăgubiri 
împotriva magistratului care cu 
rea-credinţă sau gravă neglijenţă 
a săvârşit eroarea judiciară 
cauzatoare de prejudicii. 

 

      (7) După ce prejudiciul a fost 
acoperit de stat în temeiul 
hotărârii irevocabile date potrivit 
alin.(6) statul se poate îndrepta 
cu o acţiune în despăgubiri 
împotriva magistratului care cu 
rea-credinţă sau  din neglijenţă a 
săvârşit eroarea judiciară 
cauzatoare de prejudicii. 

      Autor: deputat Andrei 
Chiliman. 

 
 

 
 
 


