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    Vă înaintăm, alăturat, RAPORTUL asupra Propunerii legislative 
pentru modificarea şi completarea art.54 din Legea nr.304/2004 privind 
organizarea judiciară, trimisă cu adresa nr. PL- x 6 din 3 martie 2021 și 
înregistrată cu nr. 4c-13/227 din 4 martie 2021. 

     În raport cu obiectul şi conţinutul său, propunerea legislativă face parte 
din categoria legilor organice. 
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                                            Mihai  Alexandru Badea 
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                            PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 
                                CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

COMISIA JURIDICĂ, 
DE  DISCIPLINĂ  ŞI IMUNITĂŢI 
 

               Bucureşti, 15 aprilie 2021 
               Nr. Pl- x 6/2021 
               4c-13/227/2021 

 
RAPORT 

asupra Propunerii legislative pentru modificarea şi completarea art.54 din Legea 
nr.304/2004 privind organizarea judiciară 
 
 În conformitate cu prevederile art. 94 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, cu modificările și completările ulterioare, Comisia juridică, de disciplină 
şi imunităţi a fost sesizată, spre dezbatere, în fond, cu Propunerea legislativă 
pentru modificarea şi completarea art.54 din Legea nr.304/2004 privind 
organizarea judiciară, trimisă cu adresa nr. Pl-x 6 din 3 martie 2021 și înregistrată 
cu nr. 4c-13/227 din 4 martie 2021. 

Potrivit prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată şi ale art. 
91 alin. (8) pct. 2 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu 
modificările și completările ulterioare, Camera  Deputaţilor este primă Cameră 
sesizată. 
 Consiliul Legislativ, prin avizul nr. 41/10.02.2021, a avizat favorabil 
propunerea legislativă. 
 Consiliul Superior al Magistraturii a avizat favorabil propunerea 
legislativă prin Hotărârea nr. 40 din 4 martie 2021. 
 Guvernul României a transmis un punct de vedere prin care susține 
adoptarea propunerii legislative. 
 Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților 
naționale a avizat favorabil propunerea legislativă cu avizul nr. 4c-6/317/2021.                                                                

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea şi 
completarea art.54 din Legea nr.304/2004 privind organizarea judiciară, în sensul 
stabilirii regulii judecării apelurilor în complet de 2 judecători, şi nu în complet de 
3 judecători, aşa cum se prevede, în prezent, în cuprinsul art.54 alin.(2) din actul 
normativ de bază. Potrivit iniţiativei legislative, legea ar urma să intre în vigoare 
la data de 1 ianuarie 2022. 

În conformitate cu prevederile art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, cu modificările şi completările ulterioare, membrii Comisiei au 
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examinat iniţiativa legislativă, expunerea de motive, avizul Consiliului Legislativ, 
avizul Consiliului Superior al Magistraturii și punctul de vedere al Guvernului 
României în şedinţa desfășurată în sistem mixt (fizic/online) din 15 aprilie 2021.  
 La dezbateri, membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au fost 
prezenţi conform listei de prezenţă. 

La dezbateri a participat, în calitate de invitat, conform dispozițiilor art. 56 
din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu modificările și completările 
ulterioare, domnul Mircea Ursuța, secretar de stat în Ministerul Justiției. 

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au 
hotărât, cu majoritate de voturi, să supună plenului Camerei Deputaţilor 
adoptarea Propunerii legislative pentru modificarea şi completarea art.54 din 
Legea nr.304/2004 privind organizarea judiciară, cu amendamentele admise, 
redate în Anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezentul raport. 

Amendamentele respinse sunt redate în Anexa nr. 2. 
În raport cu obiectul şi conţinutul reglementării, propunerea legislativă face 

parte din categoria legilor organice. 
                      
 
 
 
 
 
                   PREŞEDINTE,                                            SECRETAR, 
 
          Mihai  Alexandru Badea                           Cristian – Tudor Băcanu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Consilier parlamentar, Paul Şerban 
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                                                                                                                                                          Anexa nr. 1 
AMENDAMENTE ADMISE 

 
 

Nr. 
Crt. 

Text în vigoare 
Legea nr. 304/2004 

Text propunere legislativă Comisia juridică (autor 
amendament) 

Motivare 

1.  Lege  pentru modificarea şi 
completarea art. 54 din Legea 
nr. 304/2004 privind 
organizarea judiciară 

Nemodificat  

2.  Art. I: Legea nr. 304/2004 privind 
organizarea judiciară, republicată, 
cu modificările şi completările 
ulterioare, se modifică şi se 
completează după cum urmează: 
 

Art. I. - Articolul 54 din Legea 
nr.304/2004 privind organizarea 
judiciară, republicată în 
Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr. 827 din 13 
septembrie 2005, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, se modifică şi se 
completează după cum urmează: 
 

Autor: Comisia juridică, de 
disciplină și imunități 
 
 

 
Pentru respectarea normelor de 
tehnică legislativă 

3.  1. Alineatul (2) al articolului 
54 se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
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  „(2) Apelurile se judecă în 
complet format din 2 judecători, 
cu excepţia cazurilor în care legea 
prevede altfel.” 
 

Nemodificat  

4.  2. După alineatul (2) al 
articolului 54 se introduce 
alineatul (2)1 cu următorul 
cuprins: 
 

2. După alineatul (2) se 
introduce un nou alineat, 
alin.(21

 

), cu următorul cuprins:” 

  „(2)1 Recursurile se judecă în 
complet format din 3 judecători, 
cu excepţia cazurilor în care legea 
prevede altfel.” 
 

(21 Textul propus pentru 
alin.(2'), pentru un spor de 
rigoare a redactării, noul 
alineat va fi marcat sub 
forma „(2

) Recursurile se judecă în 
complet format din 3 judecători, 
cu excepţia cazurilor în care 
legea prevede altfel.” 
 
Autor: Comisia juridică, de 
disciplină și imunități 
 

1)”.  

5.   
Art. II: Prezenta lege intră în 
vigoare la 01 ianuarie 2022. 
 

 
Art. II: La data intrării în 
vigoare a prezentei legi, se 
abrogă Ordonanța de Urgență 
nr. 215 din 30 decembrie 2020 
privind adoptarea unor măsuri 
în materia alcătuirii 
completurilor de judecată în 
apel publicată în  Monitorul 
Oficial al României, Partea I, 

 
 
Pentru ca prevederile art. 54 din 
Legea nr. 304/2004 să poată fi 
modificate, este necesar ca 
intervenția legislativă să 
respecte rigorile art. 66 (3) din 
Legea nr. 24/2000 privind 
normele de tehnică legislativă 
pentru elaborarea actelor 
normative.  
Astfel, în doctrina de 
specialitate privind actele 
normative, s-a arătat că 
„Măsura legislativă a 
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nr. 1316 din 30 decembrie 
2020. 
 
Autor: Deputat Cristian – Tudor 
Băcanu – Grup parlamentar 
PNL 
 

suspendării unui act normativ 
ori a unei dispoziţii legale 
cuprinse într-un act normativ nu 
poate fi nesocotită, deoarece, 
atâta timp cât o dispoziţie legală 
este suspendată aceasta nu face 
parte din ordinea de drept, altfel 
spus, pe perioada suspendării 
este ca şi cum respectiva 
reglementare nu ar exista.” 
Prin urmare, se constată că 
pentru ca intervenția legislati vă 
să poată produce efecte, este 
necesară abrogarea actului prin 
care a fost suspendată norma ce 
face obiectul intervenției 
legislative.  
În noua formă, Legea va intra în 
vigoare în termen de 3 zile de la 
data publicării în Monitorul 
Oficial conform art. 78 din 
Constituția României.  
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Anexa nr. 2 

   
AMENDAMENTE RESPINSE 

 
 

Nr 
crt 

Textul proiectului de lege Amendamente 1.Motivare pentru 
susţinerea amendamentului 
2.Motivare pentru 
respingerea 
amendamentului 
 

Cameră 
Decizională 

1. 1. Alineatul (2) al 
articolului 54 se modifică şi va 
avea următorul cuprins: 
„(2) Apelurile se judecă în 
complet format din 2 
judecători, cu excepţia 
cazurilor în care legea prevede 
altfel.” 
 

1. Alineatul (2) se modifică şi 
va avea următorul cuprins:  
 
„(2) Apelurile se judecă în 
complet format din 3 judecători, 
cu excepţia cazurilor în care 
legea prevede altfel.” 
 
Autor amendament: Andi 
Grosaru – Grupul parlamentar 
al minoritatilor nationale 

 

1. 
2. Prin vot s-a respins 
amendamentul. 

Camera Deputaților 

2. 2. După alineatul (2) se 
introduce un nou alineat, 
alin.(21

2. După alineatul (2) se 
introduce un nou alineat, 
alin.(2), cu următorul 1

1. 
2.Prin vot s-a respins 
amendamentul. ), cu următorul cuprins:” 

Camera Deputaților 
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cuprins:” 
 
„(2)1 Recursurile se judecă în 
complet format din 3 
judecători, cu excepţia 
cazurilor în care legea prevede 
altfel.” 
 

 
 
(21) Recursurile se judecă în 
complet format din 2 judecători, 
cu excepţia cazurilor în care 
legea prevede altfel.” 
 
Autor amendament: Andi 
Grosaru – Grupul parlamentar 
al minoritatilor nationale 

 
 


