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RAPORT 
asupra  

cererii de reexaminare a proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.46/2008 pentru modificarea art.33 din Legea 

nr.303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor 
(PL-x 242/2008) 

 
În conformitate cu prevederile art. 137 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia juridică, 
de disciplină şi imunităţi este sesizată cu cererea de reexaminare a Legii privind 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.46/2008 pentru modificarea 
art.33 din Legea nr.303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, 
trimisă cu adresa  PL-x 242 din 29 aprilie 2009, înregistrată cu nr. 31/398 din 30 
aprilie 2009.     

Potrivit prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată şi ale 
art.92 alin. (8) pct.2, din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu 
modificările şi completările ulterioare, Camera Deputaţilor este prima  Cameră 
sesizată. 

Consiliul Legislativ a avizat favorabil proiectul de ordonanţă de urgenţă, cu  
unele observaţii şi propuneri, conform avizului nr. 474 din 18 februarie 2008. 

Consiliul Superior al Magistraturii a avizat favorabil proiectul de 
ordonanţă de urgenţă, conform adreselor cu nr. 12253/1154/2008 şi 
10061/1154/2013. 

Iniţiativa legislativă supusă dezbaterii are ca obiect de reglementare 
abrogarea alin. (5)-(107) ale art. 33 din Legea nr. 303/2004 privind statutul 
judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.  

În conformitate cu prevederile art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, cu modificările şi completările ulterioare, membrii Comisiei au examinat 
iniţiativa legislativă susmenţionată, în şedinţa din 18 iunie 2008. La lucrările 
Comisiei a participat, în calitate de invitat, din partea Ministerului Justiţiei, doamna 
Zsuzsanna Peter – secretar de stat. 
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Din numărul total de 28 membri ai Comisiei juridice, de disciplină şi 
imunităţi au participat la dezbateri 15 deputaţi. 

În urma examinării iniţiativei legislative şi a opiniilor exprimate de către 
membrii Comisiei şi de către invitat, s-a hotărât, cu unanimitate de voturi, să se 
supună plenului Camerei Deputaţilor, spre dezbatere şi adoptare, proiectul de Lege 
privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.46/2008 pentru 
modificarea art.33 din Legea nr.303/2004 privind statutul judecătorilor şi 
procurorilor, în forma iniţiatorului. 

Senatul a adoptat proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă pentru modificarea şi completarea art. 33 din Legea nr. 303/2004 privind 
statutul judecătorilor şi procurorilor, cu modificări şi completări la forma iniţială 
a ordonanţei de urgenţă.  Au fost introduse două noi alineate după alin. (4) al art. 
33 şi a fost adoptată abrogarea alineatelor (5) – (107) ale art. 33 care constituie 
obiectul de reglementare al ordonanţei de urgenţă în forma sa iniţială. Prin alineatele 
nou introduse, (41) şi (42), a fost reglementată posibilitatea de a fi numite judecător 
sau procuror, fără concurs, persoanele care au îndeplinit funcţia de judecător sau 
procuror cel puţin 10 ani şi care şi-au încetat activitatea din motive neimputabile, la 
instanţe sau parchete de acelaşi grad cu cele unde au funcţionat, cu excepţia Înaltei 
Curţi de Casaţie şi Justiţie. 

La data de 6 aprilie 2009 proiectul de lege a fost depus la Secretarul general 
pentru exercitarea dreptului de sesizare asupra constituţionalităţii legii. 

La data de 8 aprilie 2009 iniţiativa legislativă a fost trimisă la Preşedintele 
României pentru promulgare. 

Preşedintele României, prin adresa cu nr.CA/509 din ziua de 24 aprilie 2009, 
a solicitat reexaminarea legii, în temeiul art. 77, alin. (2) din Constituţia României, 
republicată.  

Preşedintele României solicită Parlamentului României reexaminarea Legii 
privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.46/2008 pentru 
modificarea art.33 din Legea nr.303/2004 privind statutul judecătorilor şi 
procurorilor şi adoptarea legii de aprobare a ordonanţei de urgenţă în forma 
aprobată de Guvern. 

Obiectul cererii de reexaminare: în cererea de reexaminare, preşedintele 
României supune atenţiei următoarele aspecte: 

 actul normativ trimis spre promulgare aprobă ordonanţa de urgenţă prin 
care a fost eliminată posibilitatea admiterii în magistratură fără concurs, pe 
baza unui interviu şi totodată, reintroduce posibilitatea ca persoanele care au 
îndeplinit funcţia de judecător sau procuror cel puţin 10 ani şi care şi-au 
încetat activitatea din motive neimputabile să fie numite fără concurs în 
funcţia de judecător sau procuror; 

 în condiţiile în care la adoptarea ordonanţei de urgenţă s-a avut în vedere 
faptul că modalităţile de acces în magistratură trebuie să asigure o selecţie 
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riguroasă a viitorilor magistraţi, o lege cu un asemenea conţinut apare ca 
nejustificată. 

  Iniţiativa legislativă supusă dezbaterii Parlamentului României, în forma sa 
iniţială, avea ca obiect de reglementare abrogarea alin. (5) – (107) ale art. 33 din 
Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare. 

  În temeiul prevederilor art.137 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, cu modificările şi completările ulterioare, membrii Comisiei juridice, de 
disciplină şi imunităţi au analizat cererea de reexaminare a Preşedintelui României şi 
au reexaminat proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.46/2008 pentru modificarea art.33 din Legea nr.303/2004 privind 
statutul judecătorilor şi procurorilor, în şedinţa din ziua de 1 noiembrie 2016. 
  La dezbateri, deputaţii au fost prezenţi conform listei de prezenţă. 

 Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a aprobat cererea de 
reexaminare şi a hotărât, cu unanimitate de voturi, să propună plenului Camerei 
Deputaţilor un raport de adoptare a proiectului de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.46/2008 pentru modificarea art.33 din 
Legea nr.303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, în forma adoptată 
de Guvernul României, fără modificări şi/sau completări. 

În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din 
categoria legilor organice. 

  
 

 
                   VICEPREŞEDINTE,                                   SECRETAR, 
                  Ciprian Nicolae NICA   Ninel PEIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Consilier parlamentar, 
Rodica Penescu 
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