PARLAMENTUL ROMÂNIEI
SENAT

CAMERA DEPUTAȚILOR

LEGE
pentru modificarea și completarea Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și
procurorilor

Alineatul (3) al articolului 16 se modifică și va avea următorul cuprins:
„Art. 16 - (3) Durata cursurilor de formare profesională a auditorilor de justiţie este de 4 ani.
După primul an de cursuri, auditorii vor urma stagii de pregătire practică de câte 6 luni la:
instanţe, parchete, penitenciare, cabinete notariale și cabinete de avocatură, Oficiul Național al
Registrului Comerțului și Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară. Stagiile vor fi
organizate pe baza unor protocoale de colaborare între Institutul Național al Magistraturii și
Uniunea Națională a Barourilor din România, Uniunea Națională a Notarilor Publici din România,
Administrația Națională a Penitenciarelor, Oficiul Național al Registrului Comerțului și Agenția
Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară. Pe perioada stagiilor de pregătire practică,
auditorii vor fi asistaţi/îndrumaţi de un reprezentant al Institutului Național al Magistraturii ,
precum şi de un reprezentant al organelor de conducere ale profesiilor, respectiv instituţiei unde
aceştia efectuează practica.”
După alineatul (3) al articolului 16 se introduce un nou alineat, (31 ) cu următorul
cuprins:
„Art. 16 - (31) Regulamentul de organizare și funcționare a stagiului de practică va fi elaborat de
Institutul Național al Magistraturii și Consiliul Superior al Magistraturii.”
Alineatul (4) al articolului 16 se modifică și va avea următorul cuprins:
„Art. 16 - (4) În perioada stagiilor de pregătire practică, auditorii de justitie asistă la şedinţele de
judecată, precum și la celelalte activități din cadrul instanțelor judecătorești şi la activitatea
de urmărire penală, asistă la activitatea efectuată în cadrul unei forme de exercitare a profesiei
de avocat, notar public, asistă la şedinţele comisiilor din penitenciar, asistă la activitățile
specifice de întocmire, înscriere mențiuni, radiere mențiuni în cuprinsul cărților funciare și
registrelor aferente, precum și la cele privind înființarea/radierea societăților pentru a cunoaşte
în mod direct activităţile pe care le desfăşoară reprezentanţii acestor profesii, respectiv
instituții.”
După alineatul (4) al articolului 16 se introduce un nou alineat, (41 ) cu următorul
cuprins:
„Art. 16 - (41)La finalul fiecărui stagiu, îndrumătorii de practică vor realiza o evaluare a
capacităţii fiecărui auditor de a exercita funcţia de judecător sau procuror.”
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Articolul 19 se modifică și va avea următorul cuprins:
„Art. 19 - (1) După încheierea pregătirii în cadrul Institutului Naţional al Magistraturii, auditorii
de justiţie susţin un examen de absolvire, constând într-o probă teoretică, o probă practică, un
interviu şi un examen psihologic, prin care se verifică însușirea cunoștințelor și abilităților
necesare exercitării funcției de judecător sau procuror.
(2) Comisia de examinare teoretică și practică va fi alcătuită din 7 persoane: 3 judecători și 2
procurori un avocat şi un profesor universitar, desemnați de CSM dintre judecătorii, procurorii sau
avocații cu cel puțin 20 de ani vechime în profesie și dintre cadrele didactice ale facultăților de
drept care au obținut gradul universitar de profesor de cel puțin 5 ani.
(3) Examenul psihologic se va susţine în faţa unei comisii alcătuită din 3 psihologi, care vor nota
candidatul cu “recomandabil” sau “nerecomandabil”.
(4) Calificativul ”nerecomandabil” va avea drept consecinţă declararea ca respins la examenul de
absolvire a Institutului Național al Magistraturii.
(5) Auditorii de justiţie care nu promovează examenul de absolvire se pot prezenta încă o dată
pentru susţinerea acestuia la următoarea sesiune organizată de Institutul Naţional al Magistraturii.
În cazul în care auditorul de justiţie nu se prezintă, în mod nejustificat, la examen sau nu
promovează examenul în a doua sesiune, el nu poate fi numit ca judecător sau procuror şi este
obligat să restituie bursa şi cheltuielile de şcolarizare.”
Alineatul (1) al articolului 21 se modifică și va avea următorul cuprins:
„Art. 21 - (1)Consiliul Superior al Magistraturii va repartiza candidaţii pe locurile de judecători
stagiari şi procurori stagiari care sunt disponibile în cadrul sistemului judiciar, în funcţie de
opţiunea auditorului şi de nota finală de absolvire, compusă din media de la examenul de
absolvire şi media rezultată din evaluările realizate pe durata studiilor în cadrul Institutului
Național al Magistraturii în proporţie de 60/40.”
După alineatul (2) al articolului 21 se introduce un nou alineat, cu (21) următorul
cuprins:
„Art. 21 - (21) În circumscripţiile instanţelor şi parchetelor unde o minoritate naţională are o
pondere de cel puţin 50% din numărul locuitorilor, la medii egale, au prioritate candidaţii
cunoscători ai limbii acelei minorităţi.”
Alineatul (1) al articolului 22 se modifică și va avea următorul cuprins:
„ Art. 22 - (1)Durata stagiului este de 2 ani.”
Articolul 23 se modifică și va avea următorul cuprins:
„Art. 23 - (1)Judecătorul stagiar participă în complet colegial la soluționarea cauzelor de
competența judecătoriei.
(11) Judecătorul stagiar emite opinie consultativă care se motivează și rezolvă lucrările date în
sarcina sa de președintele de complet.
(2) Procurorul stagiar participă la soluționarea cauzelor aflate în instrumentarea unui procuror
definitiv.
(21) Procurorul stagiar emite opinie consultativă care se motivează și rezolvă lucrările date în
sarcina sa de prim-procurorul parchetului de pe lângă judecătorie.”
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Articolul 26 se modifică și va avea următorul cuprins:
„Art. 26 - (1)Examenul de capacitate al judecătorilor stagiari şi al procurorilor stagiari constă întrun interviu ce se organizează la finalul perioadei de stagiu.
(2) Interviul de capacitate se organizează anual de Consiliul Superior al Magistraturii, prin
intermediul Institutului Naţional al Magistraturii, al curților de apel și al parchetelor de pe lângă
curțile de apel.
(3) Modalitatea de susținere a interviului și criteriile de examinare se stabilesc prin regulamente
propuse de Institutul Naţional al Magistraturii și se aprobă de secțiile corespunzătoare ale
Consiliul Superior al Magistraturii. Regulamentele se publică în Monitorul Oficial al României,
Partea a III-a.”
Articolul 27 se modifică și va avea următorul cuprins:
„Art. 27 - (1)Interviul de capacitate se organizează în aceeași zi de către toate instanțele și
parchetele, la o dată ce va fi stabilită anual de către Consiliul Superior al Magistraturii.
(2) Cererile de înscriere la interviul de capacitate, însoţite de referatele de evaluare şi de
celelalte acte necesare potrivit Regulamentului privind interviul de capacitate al judecătorilor
stagiari şi al procurorilor stagiari, se depun la Consiliul Superior al Magistraturii în termen de 60 de
zile de la publicarea datei interviului.”
Articolul 28 se modifică și va avea următorul cuprins:
„Art. 28 - (1)Interviul se susține în fata colegiilor de conducere de la nivelul curţilor de apel,
respectiv ale parchetelor de pe langă curțile de apel și se finalizează prin hotărâre motivată de
admitere sau de respingere.
(2) Hotărârea se afișează pe site-ul fiecărei curti de apel, respectiv al parchetului de pe lângă
curtea de apel, pe paginile de internet a Consiliului Superior al Magistraturii, respectiv a
Institutului Național al Magistraturii și se poate contesta în termen de 5 zile de la afișare.
(3) Contestaţiile se soluţionează de un complet de 5 judecătorii ai Înaltei Curţii de Casaţie şi
Justiţie , Secţia de Contencios Administrativ .”
Articolul 29 se modifică și va avea următorul cuprins:
„Art. 29 - (1)După întocmirea tabelului centralizat cu rezultatele candidatilor, Consiliul Superior
al Magistraturii validează examenul de capacitate, în prima şedinţă care urmează afişării
rezultatelor.
(2)Consiliul Superior al Magistraturii poate invalida, în tot sau în parte, examenul de capacitate în
cazurile în care constată că nu au fost respectate condiţiile prevăzute de lege sau de regulament
privind organizarea examenului sau că există dovada săvârşirii unor fraude.”
Articolul 30 se modifică și va avea următorul cuprins:
„Art. 30 - (1)Judecatorii și procurorii stagiari care nu promovează examenul de definitivare se pot
prezenta încă o dată pentru susţinerea acestuia la următoarea sesiune organizată de Consiliul
Superior al Magistraturii pentru candidatii de pe raza curtii de apel in care functioneaza.
(2) În cazul în care judecatorul sau procurorul stagiar nu se prezintă, în mod nejustificat, la
examen sau nu promovează examenul în a doua sesiune, nu poate fi numit ca judecător sau
procuror definitiv şi este obligat să restituie bursa şi cheltuielile de şcolarizare.”
Alineatul (3) al articolului 31 se modifică și va avea următorul curpins:
„Art. 31 - (3) Preşedintele României poate refuza, motivat, o singură dată, numirea judecătorilor
şi procurorilor prevăzuţi la alin. (1). Refuzul motivat se comunică de îndată Consiliului Superior al
Magistraturii.”
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Alineatul (11) al articolului 33 se modifică și va avea următorul cuprins:
„Art. 33 - (11) Preşedintele României poate refuza, motivat, o singură dată numirea judecătorilor
şi procurorilor prevăzuţi la alin. (1). Refuzul motivat se comunică de îndată Consiliului Superior al
Magistraturii.”
Alineatul (12) al articolului 33 se abrogă.
Alineatul (2) al art. 44 se abrogă.
Alineatele (5), (7), (8) şi (9) ale articolului 48 se modifică şi vor avea următorul
cuprins:
„Art. 48 - (5) Comisia de examinare este numită de Secţia pentru judecători a Consiliului Superior
al Magistraturii, la propunerea Institutului Naţional al Magistraturii, şi este formată din 2
judecători de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, 2 judecători de la curţile de apel şi 3
specialişti în management şi organizare instituţională. La constituirea comisiilor vor fi avuţi în
vedere, în principal, judecătorii care au urmat cursuri de management.
(7) Consiliul Superior al Magistraturii – Secția pentru judecători validează rezultatul concursului
sau examenului şi numeşte judecătorii în funcţiile de conducere în termen de 15 zile de la data
afişării rezultatelor finale. Dispoziţiile art. 30 alin. (6) se aplică în mod corespunzător.
(8) Numirea judecătorilor care au obţinut rezultatul cel mai bun la concurs sau, după caz, au fost
declaraţi admişi la examen în funcţiile pentru care au candidat se face pe o perioadă de 4 ani, cu
posibilitatea reînvestirii o singură dată, în condiţiile prevăzute la alin. (1).
(9) Numirea judecătorilor în celelalte funcţii de conducere se face pe o perioadă de 4 ani, cu
posibilitatea reînvestirii o singură dată, de Consiliul Superior al Magistraturii – Secția pentru
judecători, la propunerea preşedintelui instanţei.”
Alineatele (5), (7), (8) şi (9) ale articolului 49 se modifică şi vor avea următorul
cuprins:
„Art. 49 - (5) Comisia de examinare este numită de Secția pentru procurori a Consiliului Superior
al Magistraturii, la propunerea Institutului Naţional al Magistraturii, şi este formată din 2 procurori
de la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, 2 procurori de la parchetele de pe
lângă curţile de apel şi 3 specialişti în management şi organizare instituţională. La constituirea
comisiilor vor fi avuţi în vedere, în principal, procurorii care au urmat cursuri de management.
(7) Consiliul Superior al Magistraturii – Secția pentru procurori validează rezultatul concursului sau
examenului şi numeşte procurorii în funcţiile de conducere în termen de 15 zile de la data afişării
rezultatelor finale. Dispoziţiile art. 30 alin. (6) se aplică în mod corespunzător.
(8) Numirea procurorilor care au obţinut rezultatul cel mai bun la concurs sau, după caz, au fost
declaraţi admişi la examen în funcţiile pentru care au candidat se face pe o perioadă de 4 ani, cu
posibilitatea reînvestirii, o singură dată, în condiţiile prevăzute la alin. (1).
(9) Numirea în celelalte funcţii de conducere la parchete se face pe o perioadă de 4 ani, cu
posibilitatea reînvestirii o singură dată, de Consiliul Superior al Magistraturii - Secția pentru
procurori, la propunerea procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi
Justiţie”.
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Articolul 50 se modifică și va avea următorul cuprins:
„Art. 50 - (1) Pentru numirea în funcţii de conducere, sunt necesare următoarele condiţii minime
de vechime:
a) pentru funcţia de preşedinte și vicepreşedinte la judecătorie, o vechime efectivă de 6 ani în
funcţia de judecător, iar pentru funcția de prim-procuror la parchetul de pe lângă judecătorie şi
adjunct al acestuia, o vechime efectivă de 6 ani în funcţia de procuror; pentru funcţia de
preşedinte de secţie la judecătorie, o vechime efectivă de 4 ani în funcţia de judecător, iar
pentru funcția de procuror șef secție la parchetul de pe lângă judecătorie, o vechime efectivă de
4 ani în funcţia de procuror;
b) pentru funcţia de preşedinte şi vicepreşedinte de tribunal sau tribunal specializat, o vechime
efectivă de 10 ani în funcţia de judecător, iar pentru funcția de prim-procuror al parchetului de
pe lângă tribunal sau al parchetului de pe lângă tribunalul pentru minori şi familie și adjunct al
acestuia, o vechime efectivă de 10 ani în funcţia de procuror; pentru funcţia de preşedinte de
secţie la tribunal, o vechime efectivă de 8 ani în funcţia de judecător, iar pentru funcția de
procuror şef secţie al parchetului de pe lângă tribunal sau al parchetului de pe lângă tribunalul
pentru minori şi familie, o vechime efectivă de 8 ani în funcţia de procuror;
c) pentru funcţia de preşedinte şi vicepreşedinte la curtea de apel, o vechime efectivă de 14 ani
în funcţia de judecător, iar pentru funcția de procuror general al parchetului de pe lângă curtea
de apel şi adjunct al acestuia, o vechime efectivă de 14 ani în funcţia de procuror; pentru funcţia
de preşedinte de secţie la curtea de apel, o vechime efectivă de 12 ani în funcţia de judecător,
iar pentru funcția de procuror şef secţie al parchetului de pe lângă curtea de apel, o vechime
efectivă de 12 ani în funcția de procuror.
(2) Dispoziţiile art. 44 alin. (2) se aplică în mod corespunzător.
(3) Pentru numirea în funcții de conducere, judecătorul sau procurorul trebuie să aibă dreptul să
funcționeze la instanța sau parchetul pentru care își depun candidatura.
(4) În cazul în care la o judecătorie sau la un parchet de pe lângă judecătorie unde este vacantă
funcţia de preşedinte, vicepreşedinte sau preşedinte de secţie, respectiv de prim-procuror,
adjunct al acestuia sau procuror șef secție, niciun judecător sau procuror nu îndeplineşte
condiţiile de vechime prevăzute de lege pentru ocuparea acestor funcţii, nu îşi exprimă acordul în
vederea delegării sau, din motive obiective, nu poate fi delegat un judecător sau procuror de la
aceeaşi instanţă sau parchet, poate fi delegat în respectiva funcţie de conducere oricare dintre
judecătorii sau procurorii care funcţionează la altă instanţă sau parchet din circumscripţia
aceleiaşi curţi de apel.”
Alineatul (1), (2) și (7) ale articolului 51 se modifică și vor avea următorul cuprins:
„Art. 51 - (2) Revocarea din funcţia de conducere a judecătorilor se dispune de Consiliul Superior
al Magistraturii – Secția pentru judecători, din oficiu sau la propunerea adunării generale ori a
preşedintelui instanţei, pentru următoarele motive:
a) în cazul în care nu mai îndeplinesc una dintre condiţiile necesare pentru numirea în funcţia de
conducere;
b) în cazul exercitării necorespunzătoare a atribuţiilor manageriale privind organizarea eficientă,
comportamentul şi comunicarea, asumarea responsabilităţilor şi aptitudinile manageriale;
c) în cazul aplicării uneia dintre sancţiunile disciplinare.
(7) Revocarea din funcţia de conducere a procurorilor se dispune de Consiliul Superior al
Magistraturii – Secția pentru procurori, din oficiu sau la propunerea adunării generale ori a
conducătorului parchetului, pentru motivele prevăzute la alin. (2) care se aplică în mod
corespunzător.”
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La articolul 51, după alineatul (7) se introduce un nou alineat, alineatul (8), cu
următorul cuprins:
„Art. 51 - (8) Până la finalizarea procedurii de revocare din funcțiile de conducere prevăzute la
alin. (2) și (7), Secția pentru judecători, respectiv secția pentru procurori a Consiliul Superior al
Magistraturii, după caz, poate dispune suspendarea judecătorului sau procurorului din funcția de
conducere.”
La alineatul (2) al articolului 521, litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:
„Art. 521 - b) un interviu în fața Secției pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii”.
Alineatele (1) și (2) ale articolului 52 4 se modifică și vor avea următorul cuprins:
„Art. 524 - (1) În cadrul probei interviului, Secția pentru judecători a Consiliului Superior al
Magistraturii evaluează modul în care candidatul se raportează la valori precum independența
justiției, imparțialitatea și integritatea magistraților, motivația candidaților și competențele
umane și sociale ale acestora.
(2) La şedinţa Secției pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii în care se susţine
interviul va participa, cu rol consultativ, şi un psiholog desemnat de plen, care va putea adresa
întrebări candidaţilor în scopul evaluării motivaţiei şi competenţelor umane şi sociale ale
acestora.”
Alineatul (1) al articolului 527 se modifică și va avea următorul cuprins:
„Art. 527 - (1) În termen de cel mult 15 zile de la comunicarea rezultatelor concursului de
promovare în funcţia de judecător la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Secția pentru judecători
dispune, prin hotărâre, promovarea candidaţilor declaraţi admişi.”
Articolul 53 se modifică și vor avea următorul cuprins:
„Art. 53 - (1) Preşedintele şi vicepreşedinţii Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie sunt numiţi de către
Preşedintele României, la propunerea Consiliului Superior al Magistraturii – Secția pentru
judecători, dintre judecătorii Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie care au funcţionat la această
instanţă cel puţin 2 ani și nu au fost sancţionaţi disciplinar.
(2) Președintele României poate refuza, o singură dată, motivat, numirea în funcțiile de
conducere prevăzute la alin. (1).
(3) Numirea în funcţiile prevăzute la alin. (1) se face pe o perioadă de 3 ani, cu posibilitatea
reînvestirii o singură dată.
(4) Dispoziţiile art. 48 alin. (10) - (12) se aplică în mod corespunzător.
(5) Judecătorii Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie care îndeplinesc condiţiile prevăzute la alin. (1)
îşi pot depune candidaturile pentru funcţia de preşedinte sau vicepreşedinte al Înaltei Curţi de
Casaţie şi Justiţie la Consiliul Superior al Magistraturii, în termen de 30 de zile de la data la care
funcţia de preşedinte sau vicepreşedinte a devenit vacantă.
(6) În cazul în care funcţiile de preşedinte sau vicepreşedinte al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie
devin vacante ca urmare a expirării mandatului, candidatura se depune cu cel puţin 30 de zile
înainte de expirarea mandatului, dar nu mai devreme de 60 de zile până la momentul în care
funcţia urmează a se vacanta.
(7) Revocarea din funcţie a preşedintelui și a vicepreşedintelui Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie
se face de către Preşedintele României, la propunerea Consiliului Superior al Magistraturii – Secția
pentru judecători, care se poate sesiza din oficiu, la cererea unei treimi din numărul membrilor
sau la cererea adunării generale a instanţei, pentru motivele prevăzute la art. 51 alin. (2) care se
aplică în mod corespunzător.
(8) Preşedinţii de secţii ai Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie sunt numiţi de către Consiliul Superior
al Magistraturii – Secția pentru judecători, la propunerea președintelui Înaltei Curți de Casație și
Justiție dintre judecătorii Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie care au funcţionat la această instanţă
cel puţin 2 ani și nu au fost sancţionaţi disciplinar. Dispozițiile alin. (3)-(6) se aplică în mod
corespunzător.
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(9) Revocarea din funcţie a preşedinţilor de secţii ai Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie se face de
către Consiliul Superior al Magistraturii – Secția pentru judecători, care se poate sesiza din oficiu
sau la cererea președintelui Înaltei Curți, a unei treimi din numărul membrilor ori a adunării
generale a instanţei, pentru motivele prevăzute la art. 51 alin. (2) care se aplică în mod
corespunzător.”
Articolul 54 se modifică și se completează cu două noi alineate, alineatele (11) și (12), și
va avea următorul cuprins:
„Art. 54 - (1) Procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie,
prim-adjunctul şi adjunctul acestuia, procurorul șef al Direcției Naţionale Anticorupţie, al
Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism și al Direcției
pentru Investigarea Infracțiunilor Săvârșite de Judecători și Procurori, adjuncţii acestora sunt
numiți de Președintele României, la propunerea ministrului justiției, cu avizul Secției pentru
procurori, dintre procurorii care au o vechime minimă de 10 ani în funcţia de procuror, pe o
perioadă de 3 ani, cu posibilitatea reînvestirii o singură dată.
(11) Procurorii şefi de secţie ai Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, ai
Direcției Naţionale Anticorupţie, Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate
Organizată şi Terorism și Direcției pentru Investigarea Infracțiunilor Săvârșite de Judecători și
Procurori sunt numiţi de Consiliului Superior al Magistraturii - Secția pentru procurori, la
propunerea ministrului justiţiei, dintre procurorii care au o vechime minimă de 10 ani în funcţia
de procuror, pe o perioadă de 3 ani, cu posibilitatea reînvestirii o singură dată.
(12) Preşedintele României poate refuza motivat numirea în funcţiile de conducere prevăzute la
alin. (1), aducând la cunoştinţa publicului motivele refuzului.
(2) Dispoziţiile art. 48 alin. (10) - (12) se aplică în mod corespunzător.
(3) Secția pentru procurori poate refuza motivat, o singură dată, numirea în funcţiile de
conducere prevăzute la alin. (11), făcând publice motivele refuzului.
(4) Revocarea procurorilor din funcţiile de conducere prevăzute la alin. (1) se face de către
Consiliului Superior al Magistraturii – Secția pentru procurori, care se poate sesiza din oficiu ori la
propunerea ministrului justiţiei. Cererea de revocare poate fi formulată și de adunarea generală a
procurorilor acelui parchet sau, după caz, de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta
Curte de Casaţie şi Justiţie ori de procurorul șef al Direcției Naţionale Anticorupţie, respectiv de
către procurorul șef al Direcției de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi
Terorism, precum și de către procurorul șef al Direcției pentru Investigarea Infracțiunilor Săvârșite
de Judecători și Procurori, pentru motivele prevăzute la art. 51 alin. (2) care se aplică în mod
corespunzător.”
Articolul 55 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art. 55 - (1) Numirea în celelalte funcţii de conducere în cadrul Parchetului de pe lângă Înalta
Curte de Casaţie şi Justiţie, al Direcţiei Naţionale Anticorupţie, al Direcţiei de Investigare a
Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism și Direcției pentru Investigarea Infracțiunilor
Săvârșite de Judecători și Procurori se face pe o perioadă de 3 ani, cu posibilitatea reînvestirii o
singură dată, de către Consiliul Superior al Magistraturii – Secția pentru procurori, la propunerea
procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, a procurorului
șef al Direcției Naționale Anticorupție a procurorului șef al Direcției de Investigare a Infracţiunilor
de Criminalitate Organizată şi Terorism sau a procurorului șef al Direcției pentru Investigarea
Infracțiunilor Săvârșite de Judecători și Procurori, după caz.
(2) Pentru numirea în funcţiile de conducere prevăzute la alin. (1) este necesară recomandarea
conducătorului secţiei ori, după caz, al direcţiei din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de
Casaţie şi Justiţie, Direcţiei Naţionale Anticorupţie, Direcției de Investigare a Infracțiunilor de
Criminalitate Organizată și Terorism sau Direcției pentru Investigarea Infracțiunilor Săvârșite de
Judecători și Procurori unde urmează să fie numit procurorul.
(3) Dispoziţiile art. 48 alin. (10) - (12) se aplică în mod corespunzător.
(4) Revocarea din funcţiile de conducere a procurorilor numiţi potrivit alin. (1) se dispune de
Consiliul Superior al Magistraturii - Secția pentru procurori, din oficiu sau la propunerea
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procurorului general al parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, a procurorului
șef al Direcției Naționale Anticorupție, a procurorului șef al Direcției de Investigare a
Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism sau a procurorului șef al Direcției pentru
Investigarea Infracțiunilor Săvârșite de Judecători și Procurori, după caz, pentru motivele
prevăzute la art. 51 alin. (2) care se aplică în mod corespunzător.”
Alineatul (2) al articolului 57 se modifică și va avea următorul cuprins:
„Art. 57 - (2) Delegarea judecătorilor de la judecătorii, tribunale, tribunale specializate şi de la
curțile de apel la instanțe din circumscripția altei curți de apel se dispune, cu acordul scris al
acestora, de Consiliul Superior al Magistraturii – Secția pentru judecători, la solicitarea
preşedintelui curţii de apel în circumscripţia căreia se cere delegarea şi cu avizul preşedintelui
curţii de apel unde aceştia funcţionează.”
Alineatul (3) al articolului 57 se abrogă.
Alineatele (4), (5) și (7) ale articolului 57 se modifică și vor avea următorul cuprins:
„ Art. 57 - (4) Delegarea în funcţii de conducere a judecătorilor de la curţile de apel, tribunale,
tribunale specializate şi judecătorii se dispune, cu acordul scris al acestora, de Consiliul Superior
al Magistraturii – Secția pentru judecători, până la ocuparea funcţiei prin numire în condiţiile
prezentei legi.
(5) Delegarea în funcţiile de conducere de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a judecătorilor de
la această instanţă se dispune de Consiliul Superior al Magistraturii – Secția pentru judecători, cu
acordul scris al acestora, la propunerea preşedintelui Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie.
(7) În interesul serviciului, procurorii pot fi delegaţi, cu acordul scris al acestora, inclusiv în funcţii
de conducere, de către Consiliul Superior al Magistraturii – Secția pentru procurori, la parchetele
din cadrul Ministerului Public pe o perioadă de cel mult 6 luni.”
Alineatul (1) al articolului 58 se modifică și va avea următorul cuprins:
„Art. 58 - (1) Secția pentru judecători sau, după caz, Secția pentru procurori dispune detaşarea
judecătorilor şi procurorilor, cu acordul scris al acestora și avizul Secției pentru judecători,
respectiv al Secției pentru procurori, 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, în orice funcţii, inclusiv cele de demnitate publică numite,
la solicitarea acestor instituţii, precum şi la instituţii ale Uniunii Europene sau organizaţii
internaţionale, la solicitarea Ministerului Justiției.”
După alineatul (1) al articolului 58 se introduce un nou alineat, alineatul (1 1) cu
următorul cuprins:
„Art. 58 - (11) Încetarea detaşării înainte de expirarea duratei pentru care a fost dispusă are loc la
cererea judecătorului sau procurorului ori la cererea instituţiei la care este detaşat.”
Articolul 60 se modifică și va avea următorul cuprins:
„Art. 60 - Transferul judecătorilor şi procurorilor de la o instanţă la altă instanţă sau de la un
parchet la alt parchet ori la o instituţie publică se aprobă, la cererea celor în cauză, de Secția
pentru judecători sau, după caz, Secția pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii, cu
avizul Secției pentru judecători, respectiv al Secției pentru procurori.”
Alineatele (1) și (3) ale articolului 61 se modifică și vor avea următorul cuprins:
„Art. 61 - (1) La cererea motivată, judecătorii pot fi numiţi în funcţia de procuror la parchetele de
pe lângă judecătorii, iar procurorii în funcţia de judecător la judecătorii, prin decret al
Preşedintelui României, la propunerea Consiliului Superior al Magistraturii, cu respectarea
condiţiilor prevăzute în prezenta lege.”
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(3) Preşedintele României poate refuza, o singură dată, motivat, numirea în funcţiile prevăzute la
alin. (1), aducând la cunoştinţă Consiliului Superior al Magistraturii motivele refuzului.”
La alineatul (1) al articolului 62, după litera a 1), se introduce o nouă literă, lit. a 2), cu
următorul cuprins:
„Art. 62 - a2) când faţă de acesta s-a luat măsura preventivă a controlului judiciar sau a
controlului judiciar pe cauțiune şi organul judiciar a stabilit în sarcina sa obligația de a nu exercita
profesia în exercitarea căreia a săvârşit fapta.”
La alineatul (1) al articolului 62, după litera c), se introduc două noi litere, lit. d) și e),
cu următorul cuprins:
„Art. 62 - d) în cazul prevăzut la art. 52 alin. (1) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior
al Magistraturii, republicată;
e) în perioada cuprinsă între data pronunțării hotărârii Secției corespunzătoare de aplicare a
sancțiunii disciplinare prevăzute la art. 100 lit. e) și data eliberării din funcție.”
Alineatele (2), (3) şi (4) ale articolului 62 se modifică şi vor avea următorul cuprins:
„Art. 62 - (2) Suspendarea din funcţie a judecătorilor şi procurorilor se dispune de către Secția
pentru judecători sau, după caz, Secția pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii.
(3) În perioada suspendării din funcţie dispuse în temeiul alin. (1) lit. a), a 1), a2) și c)-e),
judecătorului şi procurorului nu îi sunt aplicabile dispoziţiile referitoare la interdicţiile şi
incompatibilităţile prevăzute la art. 5 şi 8 şi nu i se plătesc drepturile salariale. Această perioadă
nu constituie vechime în muncă și în magistratură.
(4) În perioada suspendării dispuse în temeiul alin. (1) lit. b) şi alin. (1 1), judecătorului sau
procurorului i se plăteşte o indemnizaţie egală cu 80% din indemnizația de încadrare lunară netă
din ultima lună de activitate înainte de data suspendării din funcție şi îi sunt aplicabile dispoziţiile
referitoare la interdicţiile şi incompatibilităţile prevăzute la art. 5 şi 8 şi nu i se plătesc drepturile
salariale. Această perioadă nu constituie vechime în muncă și în magistratură.”
După articolul 621 se introduce un nou articolul 622, cu următorul cuprins:
„Art. 622 - (1) Judecătorul sau procurorul este suspendat din funcţie atunci când a fost ales sau
numit într-o funcție de demnitate publică.
(2) Suspendarea durează pe perioada mandatului din funcția aleasă sau numită.
(3) La încetarea mandatului judecătorul sau procurorul revine în funcția avută anterior
suspendării.
(4) Consiliul Superior al Magistraturii ia act de situațiile prevăzute la alin. (1) și (2).
(5) Perioada prevăzută la alin. (1) nu constituie vechime în magistratură, cu exceptia situatiei in
care magistratul suspendat voluntar exercită funcția de ministru al justiției.”
Alineatul (1) al articolului 63 se modifică și va avea următorul cuprins:
„Art. 63 - (1) Secția pentru judecători sau, după caz, Secția pentru procurori comunică de îndată
judecătorului sau procurorului şi conducerii instanţei ori parchetului unde acesta funcţionează
hotărârea prin care s-a dispus suspendarea din funcţie.”
Alineatul (2) al articolului 64 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art. 64 - (2) După expirarea perioadei prevăzute la alin. (1), Secția pentru judecători sau, după
caz, Secția pentru procurori, pe baza unei noi expertize, poate hotărî încetarea suspendării şi
repunerea în funcţie a judecătorului sau procurorului, prelungirea acesteia sau, dacă boala este
ireversibilă, propune eliberarea din funcţie potrivit legii.”
Alineatele (11), (2), (4) și (5) ale articolului 65 se modifică și vor avea următorul
cuprins:
„Art. 65 - (11) Prin excepţie de la prevederile alin. (1) lit. f), judecătorii şi procurorii pot fi
menţinuţi în activitate în cazul în care condamnarea sau amânarea aplicării pedepsei a fost
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pronunţată pentru infracţiunea prevăzută de art. 196 alin. (2) - (4) din Codul penal. Menţinerea în
activitate se dispune de către Secția pentru judecători sau, după caz, Secția pentru procurori,
dacă se apreciază că infracţiunea săvârşită nu aduce atingere prestigiului profesiei.
(2) Eliberarea din funcţie a judecătorilor şi procurorilor se dispune prin decret al Preşedintelui
României, la propunerea Secției pentru judecători sau, după caz, a Secției pentru procurori.
(4) Eliberarea din funcţie a judecătorilor stagiari şi a procurorilor stagiari se face de Secția pentru
judecători sau, după caz, Secția pentru procurori.
(5) În cazul în care judecătorul sau procurorul cere eliberarea din funcţie prin demisie, Secția
pentru judecători sau, după caz, Secția pentru procurori poate stabili un termen de cel mult 30 de
zile de la care demisia să devină efectivă, dacă prezenţa judecătorului sau procurorului este
necesară.”
Alineatul (2) al articolului 66 se modifică și va avea următorul cuprins:
„Art. 66 - (2) Magistraţii-asistenţi sunt numiţi şi promovaţi în funcţie de Secția pentru judecători,
pe bază de concurs.”
Articolul 82 alin. (2) se completează și va avea următorul cuprins:
„Art. 82 - (2) Judecătorii, procurorii, magistraţii-asistenţi de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie,
judecătorii de la Curtea Constituțională, personalul de specialitate juridică asimilat judecătorilor
şi procurorilor, precum şi foştii judecători şi procurori financiari şi consilierii de conturi de la
secţia jurisdicţională care au exercitat aceste funcţii la Curtea de Conturi se pot pensiona la
cerere înainte de împlinirea vârstei de 60 de ani şi beneficiază de pensia prevăzută la alin. (1),
dacă au o vechime de cel puţin 25 de ani numai în funcţia de judecător, procuror, magistratasistent la Înalta Curte de Casație și Justiție sau personal de specialitate juridică asimilat
judecătorilor, precum şi în funcţia de judecător la Curtea Constituțională, judecător ori procuror
financiar sau consilier de conturi de la secţia jurisdicţională a Curţii de Conturi. La calcularea
acestei vechimi se iau în considerare şi perioadele în care judecătorul, procurorul, magistratulasistent sau personalul de specialitate juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor, precum şi
judecătorul de la Curtea Constituțională, judecătorul, procurorul financiar şi consilierul de conturi
la secţia jurisdicţională a Curţii de Conturi a exercitat funcția de ministru al justitiei, în condițiile
prevăzute de articolul 621, profesia de avocat, personal de specialitate juridică în fostele
arbitraje de stat, consilier juridic sau jurisconsult.”
Alineatele (1) și (3) ale articolului 83 se modifică și vor avea următorul curpins:
„Art. 83 - (1) Judecătorii, procurorii, magistraţii-asistenţi de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie,
precum şi personalul de specialitate juridică prevăzut la art. 87 alin. (1) pot fi menţinuţi în
funcţie după împlinirea vârstei de pensionare prevăzute de lege, până la vârsta de 70 de ani. Până
la vârsta de 65 de ani, magistratul poate opta să rămână în funcţie, însă după împlinirea acestei
vârste, pentru menţinerea în activitate este necesar avizul anual al Secției pentru judecători sau,
după caz, Secția pentru procurori.
(3) Reîncadrarea în funcţia de judecător, procuror ori magistrat-asistent se face fără concurs şi cu
avizul Secției pentru judecători sau, după caz, Secției pentru procurori, la instanţele sau, după
caz, la parchetele de pe lângă acestea în cadrul cărora au funcţionat până la data pensionării. În
acest caz, numirea în funcţia de magistrat-asistent se face de Secția pentru judecători sau, după
caz, Secția pentru procurori, iar numirea în funcţia de judecător sau procuror se face de
Preşedintele României, la propunerea Secției pentru judecători sau, după caz, Secției pentru
procurori.”
Alineatul (4) al articolului 832 se modifică și va avea următorul cuprins:
„Art. 832 - (4) Hotărârea de condamnare sau prin care s-a dispus amânarea aplicării pedepsei,
rămasă definitivă, se comunică de către instanţa de executare Consiliului Superior al Magistraturii.
Secția pentru judecători sau, după caz, Secția pentru procurori va informa Casa Naţională de
Pensii Publice cu privire la apariţia uneia dintre situaţiile prevăzute de prezentul articol care are
ca efect acordarea, suspendarea, încetarea sau reluarea plăţii pensiei de serviciu ori, după caz,
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suspendarea sau reluarea procedurii de soluţionare a cererii de acordare a pensiei de serviciu.
Informarea Secției pentru judecători sau, după caz, a Secției pentru procurori cuprinde
elementele necesare pentru aplicarea măsurii respective de către casele teritoriale de pensii,
inclusiv datele de identificare a persoanei, temeiul de drept al măsurii, precum şi data de la care
se aplică.”
După articolul 85 se introduce un nou articol, art. 85¹, cu următorul cuprins:
„Art. 851 - Dispozițiile art. 82-85 se aplică în mod corespunzător și judecătorilor Curții
Constituționale. Perioada în care persoana a îndeplinit funcția de judecător la Curtea
Constituțională constituie vechime în funcția de judecător. Constituie vechime în magistratură
perioada în care, în condițiile articolului 622 alineatul (5), se exercită funcția de ministru al
justiției.”
Articolul 86 se modifică și va avea următorul cuprins:
„Art. 86 - Constituie vechime în magistratură perioada în care judecătorul, procurorul, personalul
de specialitate juridică prevăzut la art. 87 alin. (1) sau magistratul-asistent de la Înalta Curte de
Casație și Justiție a îndeplinit funcţiile de judecător, procuror, personal de specialitate juridică în
fostele arbitraje de stat, magistrat-asistent, auditor de justiţie, judecător financiar, judecător
financiar inspector, procuror financiar, procuror financiar inspector, consilier şi consilier de
conturi în secţia jurisdicţională a Curţii de Conturi, judecător la Curtea Constituțională, ministru
al justiției, grefier cu studii superioare juridice sau personal de specialitate juridică prevăzut la
art. 87 alin. (1), precum şi perioada în care a fost avocat, notar, asistent judiciar, cadru didactic
în învăţământul juridic superior acreditat, jurisconsult, consilier juridic, ofiţer de poliţie judiciară
cu studii superioare juridice, expert criminalist cu studii superioare juridice, autorizat potrivit
legii, personal de probaţiune cu studii superioare juridice sau care a îndeplinit funcţii de
specialitate juridică în Institutul de Cercetări Juridice al Academiei Române, Institutul Român
pentru Drepturile Omului, în Parlament sau în aparatul acestuia ori în cadrul Administraţiei
Prezidenţiale, Guvernului, Curţii Constituţionale, Avocatului Poporului, Curţii de Conturi,
Consiliului Legislativ.”
Articolul 95 se modifică și va avea următorul cuprins:
„Art. 95 - (1) Judecătorii și procurorii pot fi percheziţionaţi, reţinuţi, arestaţi la domiciliu sau
arestaţi preventiv numai cu încuviinţarea Secției pentru judecători sau, după caz, a Secției pentru
procurori a Consiliului Superior al Magistraturii.
(2) În caz de infracţiune flagrantă, judecătorii și procurorii pot fi reţinuţi şi supuşi percheziţiei
potrivit legii, Secția pentru judecători sau, după caz, Secția pentru procurori fiind informată de
îndată de organul care a dispus reţinerea sau percheziţia.”
Alineatul (3) al articolului 96 se abrogă.
La articolul 96 alineatele (7) și (8) se modifică și se introduce un nou alineat, alineatul
(7 ) cu următorul cuprins:
„Art. 96 - (7) După ce prejudiciul a fost acoperit de stat în temeiul hotărârii irevocabile date cu
respectarea prevederilor alin. (6), statul se îndreaptă cu o acţiune în despăgubiri împotriva
judecătorului sau procurorului care, cu rea-credinţă sau gravă neglijenţă, a săvârşit eroarea
judiciară cauzatoare de prejudicii.
(71) Termenul de prescripție a acțiunii în regres a statului împotriva judecătorului sau
procurorului, este de 1 an de la data achitării integrale a prejudiciului.
(8) Termenul de prescripție a dreptului persoanei vătămate la repararea prejudiciilor cauzate prin
erorile judiciare este cel din dreptul comun și se calculează de la data la care s-a constatat reauacredință sau grava neglijență.”
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Litera ș) a articolului 99 se modifică și va avea următorul cuprins:
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„Art. 99 - ş) nerespectarea deciziilor Curţii Constituţionale, a deciziilor pronunţate de Înalta Curte
de Casaţie şi Justiţie în soluţionarea recursurilor în interesul legii ori a hotărârilor prealabile
pronunţate de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie pentru dezlegarea unor chestiuni de drept;”
Articolul 991 se modifică și va avea următorul cuprins:
„Art. 991 (1) Există rea-credinţă atunci când judecătorul sau procurorul care, în exercitarea
activității, cu intenţie nu îndeplineşte un act prevăzut de dispoziţiile exprese dintr-o lege, sau îl
îndeplineşte prin încălcarea unor dispoziţii exprese dintr-o lege şi prin aceasta cauzează o pagubă
materială, ori o vătămare gravă, certă şi efectivă a drepturilor sau intereselor legitime ale unei
persoane fizice sau ale unei persoane juridice.
(2) Există gravă neglijenţă atunci când judecătorul sau procurorul nesocoteşte din culpă, în mod
grav, neîndoielnic şi nescuzabil, dispoziții exprese dintr-o lege, dacă prin aceasta se cauzează o
pagubă ori o vătămare a drepturilor sau intereselor legitime ale unei persoane fizice sau ale unei
persoane juridice.”

Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din .............cu
respectarea art. 76 alin. (2) din Constituție.
Președintele Senatului
Călin Popescu-Tăriceanu

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din .............cu
respectarea art. 76 alin. (2) din Constituție.
Președintele Camerei Deputaților
Liviu-Nicolae Dragnea
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