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Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.317/2004 Lege pentru modificarea și completarea
privind organizarea și funcționarea Consiliului Superior al Legii nr.317/2004 privind Consiliului
Magistraturii
Superior al Magistraturii
Art. 7

La articolul 7, după alineatul (5) se introduce un nou
alineat, alin. (51), cu următorul cuprins:
„(51) Judecătorii şi procurorii detaşaţi la alte autorităţi decât
instanţe sau parchete nu pot candida pentru funcţia de membru
al Consiliului Superior al Magistraturii. Judecătorii şi
procurorii delegaţi, precum şi cei detaşaţi la alte instanţe sau
parchete nu pot candida decât pentru instanţa sau parchetul de
la care au fost delegaţi sau detaşaţi.”
Art.18
La articolul 18, alineatul (2) se modifică și va avea
(2) Înainte de transmiterea listei următorul cuprins:
către Biroul permanent al „(2) Înainte de transmiterea listei către Biroul permanent al
Senatului, Consiliul Naţional Senatului:
pentru
Studierea
Arhivelor
Securităţii verifică şi comunică, în b) Consiliul Suprem de Apărare a Țării și comisiile
termen de 15 zile de la solicitarea parlamentare de control al serviciilor de informații verifică și
Consiliului
Superior
al comunică Consiliului Superior al Magistraturii rezultatul
Magistraturii, dacă judecătorii şi verificărilor privind calitatea de ofițer acoperit, colaborator
procurorii aleşi au făcut parte din sau informator al serviciilor de informații a judecătorilor și
serviciile de informaţii înainte de procurorilor aleși, în termen de 15 zile de la solicitarea
1990 sau au colaborat cu acestea. Consiliului Superior al Magistraturii, în acest sens.

Art. 24
(1)
Consiliul
Superior
Magistraturii este condus

Alineatul (51) al articolului 7 se elimină.
- paralelism cu alin. (5) al art. 7
Decizia CCR 61/2018

La articolul 18, alin. (2), litera b) se modifică
și va avea următorul cuprins:
b) Consiliul Suprem de Apărare a Țării verifică
și
comunică
Consiliului
Superior
al
Magistraturii rezultatul verificărilor privind
calitatea de ofițer acoperit, colaborator sau
informator al serviciilor de informații a
judecătorilor și procurorilor aleși, în termen de
15 zile de la solicitarea Consiliului Superior al
Magistraturii.

Decizia CCR 61/2018
La articolul 24, alineatele (1) și (2) se modifică și vor avea La articolul 24, alineatul (1) se modifică și va
următorul cuprins:
avea următorul cuprins:
al Art. 24. – (1) Consiliul Superior al Magistraturii este condus (1) Consiliul Superior al Magistraturii este
de de președinte – judecător, ajutat de un vicepreședinte – condus de preşedinte, ajutat de un
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preşedinte,
ajutat
de
un procuror, aleși dintre judecătorii și procurorii prevăzuți la art.
vicepreşedinte,
aleşi
dintre 3 lit. a), care fac parte din secții diferite, pentru un mandat de
judecătorii şi procurorii prevăzuţi un an, ce nu poate fi reînnoit.
la art. 3 lit. a), care fac parte din
secţii diferite, pentru un mandat
de un an, ce nu poate fi reînnoit.

Modificare după Decizia CCR
vicepreşedinte, aleşi de plen, în prezenţa a cel
puţin 15 membri ai Consiliului Superior al
Magistraturii, cu votul majorităţii membrilor
prezenți dintre judecătorii şi procurorii
prevăzuţi la art. 3 lit. a), pentru un mandat de un
an. Mandatul președintelui nu poate fi reînnoit.
(1) Consiliul Superior al Magistraturii este
condus de preşedinte, ajutat de un
vicepreşedinte, aleşi dintre judecătorii şi
procurorii prevăzuţi la art. 3 lit. a), care fac
parte din secții diferite, pentru un mandat de
un an.
Márton Árpád
Deputat UDMR -renunță
Decizia CCR 61/2018

5.

(2)
Preşedintele
şi
vicepreşedintele
Consiliului
Superior al Magistraturii sunt aleşi
de plen, în prezenţa a cel puţin 15
membri ai Consiliului, cu votul
majorităţii membrilor acestuia.

(2) 1. Președintele Secției pentru Judecători este de drept
președintele Consiliului Superior al Magistraturii și este ales
dintre membrii prevăzuți la art. 4 pentru un mandat de un an,
ce nu poate fi reînnoit, de adunarea electivă din care fac parte
membrii prevăzuți la art. 3 lit. a) – c), după cum urmează:
a) judecătorii aleși în cadrul Consiliului Superior al
Magistraturii, respectiv 2 judecători de la Înalta Curte de
Casație și Justiție, 3 judecători de la curțile de apel, 2
judecători de la tribunale și 2 judecători de la judecătorii;
b) membrii de drept, președintele Înaltei Curți de Casație și
Justiție și ministrul Justiției;
c) membrii desemnați, cei 2 reprezentanți ai societății civile.

La articolul 24, alineatul (2) se modifică și va
avea următorul cuprins:
(2) Secția pentru judecători și Secția pentru
procurori desemnează candidații pentru funcțiile
de președinte și vicepreședinte, în prezența a
cel puțin 2/3 din membrii secțiilor cu votul
majorității membrilor prezenți.

Decizia CCR 61/2018
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2. Președintele Secției pentru Procurori este de drept
vicepreședintele Consiliului Superior al Magistraturii și este
ales dintre membrii prevăzuți la art. 5 pentru un mandat de un
an, ce nu poate fi reînnoit, de adunarea electivă din care fac
parte membrii prevăzuți la art. 3 lit. a) – c), după cum
urmează:
a) procurorii aleși în cadrul Consiliului Superior al
Magistraturii, respectiv un procuror de la Parchetul de pe
lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, de la Direcția
Națională Anticorupție sau de la Direcția de Investigare a
Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, un
procuror de la parchetele de pe lângă curțile de apel, 2
procurori de la parchetele de pe lângă tribunale, un procuror
de la parchetele de pe lângă judecătorii;
b) membrii de drept, procurorul general al parchetului de pe
lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și ministrul Justiției;
c) membrii desemnați, cei 2 reprezentanți ai societății civile.
6.

Art. 24

7.

La articolul 24, alineatul (21) se modifică și va
avea următorul cuprins:
(21) Candidații pentru funcțiile de președinte,
respectiv vicepreședinte, își vor depune
candidaturile, însoțite de un proiect privind
obiectivele urmărite, în secțiile de care aparțin,
cu cel puțin 15 de zile înaintea datei alegerilor
anuale.
Decizia CCR 61/2018
(22) Adunările elective hotărăsc cu votul majorității membrilor La articolul 24, alineatul (22) se modifică și va
acestora.
avea următorul cuprins:
(22) Proiectele depuse vor fi publicate pe siteul
Consiliului Superior al Magistraturii.
Decizia CCR 61/2018
La articolul 24, după alineatul (2) se introduc trei noi
alineate, alin. (21)-(2³), cu următorul cuprins:
(21) În ultimul an de mandat prin excepție de la alin. (1), în
funcția de vicepreședinte poate fi ales oricare dintre membrii
secției pentru procurori, fără a avea două mandate succesive.

3
Legea 317/2004

Nr.
crt.
8.

Legea nr.317/2004

Forma trimisă spre promulgare

Modificare după Decizia CCR

(23) Alegerea președintelui și vicepreședintelui se validează
sub aspectul condițiilor de formă în ședința Plenului, în
prezența a cel puțin 15 membri ai Consiliului Superior al
Magistraturii, cu votul majorității membrilor acestuia.

La articolul 24, alineatul (23) se modifică și va
avea următorul cuprins:
(23) Sectiile corespunzătoare ale Consiliului
Superior al Magistraturii vor analiza și dezbate
candidaturile depuse și vor desemna candidații
pentru funcțiile de președinte și vicepreședinte
ale Consiliului Superior al Magistraturii, până
cel târziu cu 5 zile înaintea datei fixate pentru
alegerile prevăzute de alin. (1).
Decizia CCR 61/2018

9.

Art. 24
(3) - f) sesizează Curtea
Constituţională,
în
vederea
soluţionării conflictelor juridice de
natură
constituţională
dintre
autorităţile publice;

La articolul 24 alineatul (3), litera f) se modifică și va avea La articolul 24 alineatul (3), litera f) se
următorul cuprins:
elimină.
f)
sesizează Curtea Constituţională, în vederea
soluţionării conflictelor juridice de natură constituţională (se revine la forma în vigoare)
dintre autorităţile publice, pe baza deciziei Plenului;

10.

ART. 40
Secţiile Consiliului Superior al
Magistraturii au următoarele
atribuţii referitoare la cariera
judecătorilor şi procurorilor:
b) numesc în funcţii de conducere
judecătorii şi procurorii, în
condiţiile
legii
şi
ale
regulamentului;
c) examinează recomandările
primite de la Colegiul de
conducere al Înaltei Curţi de
Casaţie şi Justiţie privind numirea
în funcţie a judecătorilor în cadrul

ART. 40
La articolul 40, alineatul (1), litera b) se
Secţiile Consiliului Superior al Magistraturii au următoarele modifică și va avea următorul cuprins:
b) numește și revocă din funcţie preşedintele,
atribuţii referitoare la cariera judecătorilor şi procurorilor:
vicepreședinții și președinții de secții ai Înaltei
b) propune Preşedintelui României numirea în funcţie şi Curţi de Casaţie şi Justiţie;
revocarea din funcţie a preşedintelui și vicepreşedinților
Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie;
La articolul 40, alineatul (1), litera c) abrogă.
c) numește și revocă președinții de secții ai Înaltei Curți de - se elimină și forma adoptată la Senat
Casație și Justiție;
Corelare cu modificarea art. 53 din Legea
303/2004 (Deciza CCR 45/2018)
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Curţii;
11.

Art. 41

La articolul 41, alineatul (1) litera b) se
b) aprobă măsurile pentru suplimentarea sau reducerea modifică și va avea următorul cuprins:
numărului de posturi pentru instanţe şi, respectiv, pentru b)
aprobă măsurile pentru suplimentarea
parchete;
sau reducerea numărului de posturi pentru
instanţe;
Art. 41 vorbeste despre atributiile Secției
pentru judecători. Eroare materială.

12.

13.

(3) Acţiunea disciplinară în cazul abaterilor săvârşite de La articolul 44, alineatele (4) și (5) se abrogă.
judecători, procurori și magistrați-asistenți se exercită de
(4) Acţiunea disciplinară în cazul Inspecţia Judiciară, prin inspectorul judiciar.
Suprapunere, textul de la alin. (3) include și
abaterilor săvârşite de procurori se
situațiile prevăzute la alin. (4) și (5).
exercită de Inspecţia Judiciară,
prin inspectorul judiciar, de
ministrul
justiţiei
sau
de
procurorul general al Parchetului
de pe lângă Înalta Curte de
Casaţie şi Justiţie.
(5) Acţiunea disciplinară în
cazul abaterilor săvârşite de un
magistrat-asistent se exercită de
preşedintele Înaltei Curţi de
Casaţie şi Justiţie sau de Inspecţia
Judiciară,
prin
inspectorul
judiciar.
Art. 45
La articolul 45, alineatul (7) se modifică și va
(7)
Termenele stabilite de prezentul articol sunt prevăzute avea următorul cuprins:
sub sancțiunea decăderii.”
(7)
Termenele stabilite de prezentul articol
sunt prevăzute sub sancțiunea prescripției.”
Art. 44
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Art 55
(3) - h) dacă solicitarea de retragere a încrederii este asumată
prin semnătură olografă de către majoritatea judecătorilor sau
procurorilor, după caz, proveniți de la instanțele sau parchetele
pe care le reprezintă membrul ales al Consiliului Superior al
Magistraturii, Plenul Consiliului, fără a mai convoca adunările
generale, ia act de retragerea încrederii și de incidența
dispozițiilor prevăzute la alin.(1). În acest caz, calitatea de
membru ales al Consiliului Superior al Magistraturii încetează
la data când Plenul Consiliului ia act de retragerea încrederii.
La articolul 55, după alineatul (9) se introduc două noi
alineate, alin. (10) și (11), cu următorul cuprins:
(10) Hotărârea prin care Plenul Consiliului Superior al
Magistraturii validează rezultatele procedurii de revocare se
poate ataca la completul de 5 judecători al Înaltei Curți de
Casație și Justiție, pentru motive de legalitate, în termen de 3
zile de la comunicare. Hotărârea Înaltei Curți de Casație și
Justiție e definitivă.

(11) Secția corespunzătoare a Consiliului Superior al
Magistraturii, la sesizarea unei treimi, poate dispune revocarea
din funcţia de preşedinte sau vicepreşedinte al Consiliului
Superior al Magistraturii, cu votul majorității membrilor.

Modificare după Decizia CCR

La articolul 55, alin. (3), litera h) se elimină.
- suprapunere cu alin. (4) al art. 55

La articolul 55, alineatele (10) și (11) se
modifică și vor avea următorul cuprins:
(10) Revocarea din funcția de președinte sau
vicepreședinte, în caz de neîndeplinire sau
îndeplinire defectuoasă a atribuțiilor prevăzute
la art. 24, alin. (3) lit. a)-h), se propune de o
treime din numărul membrilor Consiliului
Superior al Magistraturii și se dispune prin votul
majorității Plenului Consiliului, în prezența a cel
puțin 2/3 dintre membrii săi. Hotărârea Plenului
se redactează în cel mult 20 de zile și se
comunică de îndată.
Alineatul (11) al articolului 55 se modifică și
va avea următorul cuprins:.
(11) Hotărârea de revocare poate fi atacată cu
contestaţie în termen de 15 zile de la
comunicare,
la
Secţia
de
contencios
administrativ şi fiscal a Înaltei Curți de Casație
și Justiție. Contestaţia se judecă în complet
format din 3 judecători. Introducerea
6
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contestaţiei suspendă de drept executarea
hotărârii. Hotărârea prin care se soluţionează
contestaţia este definitivă.

16.

Decizia CCR 61/2018
După articolul 74, se introduce un nou
articol, art. 741 cu următorul cuprins:
(1) La
sesizarea Ministerului Finanțelor
Publice, în cazurile și termenele prevăzute de
art. 96 din Legea 303/2004, Inspecția Judiciară
efectuează verificări în vederea evaluării dacă
eroarea judiciară cauzată de judecător sau
procuror a fost ca urmare a exercitării funcției
cu rea credință sau gravă neglijență.
(2) Verificarea prevăzută la alin. (1) se
finalizează în termen de 30 de zile de la
sesizare.
Inspectorul-șef
poate
dispune
prelungirea termenului cu cel mult 30 de zile,
dacă există motive întemeiate care justifică
această măsură. Durata maxima a verificarilor
nu poate depăși 120 de zile.
(3) Verificarea este efectuată de o comisie
formată, în funcție de calitatea persoanei
verificate, din 3 judecători, inspectori judiciari
sau 3 procurori, inspectori judiciari. În situația
în care, în aceeași cauză sunt verificați
judecători și procurori, se vor forma două
comisii care vor verifica distinct faptele în
funcție de calitatea persoanelor verificate.
(4) În cadrul
judecătorului
și

verificărilor, ascultarea
procurorului vizat
este
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obligatorie.
Refuzul
judecătorului
sau
procurorului verificat de a face declaraţii sau de
a se prezenta la audieri se constată prin procesverbal şi nu împiedică încheierea verificărilor.
Judecătorul sau procurorul vizat are dreptul să
cunoască toate actele verificării şi să solicite
probe în apărare. Inspectorii pot audia orice alte
persoane implicate în cauza în care se fac
verificări.
(5) Verificările se finalizează printr-un raport
prin care, în baza întregului material probator
administrat, Inspectia Judiciară apreciază dacă
eroarea judiciară a fost săvârșită de judecător
sau procuror cu rea-credință sau gravă
neglijență.
(6) Verificarea prevăzută la alin. (1) se
efectuează și în situația în care persoanele
verificate nu mai ocupă funcția de judecător sau
procuror.
(7) Raportul se comunică Ministerului
Finanțelor Publice și judecătorului sau
procurorului vizat.
(8) Raportul prevăzut la alin. (5) este supus
confirmării inspectorului-şef. Inspectorul-şef
poate dispune motivat, o singură dată,
completarea verificărilor. Completarea se
efectuează de comisie în termen de cel mult 30
de zile de la data când a fost dispusă de către
inspectorul-şef.
Corelare cu modificarea art. 96 din Legea
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