
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

L E G E 
 

pentru modificarea Legii nr. 303/2004 privind statutul 

judecătorilor şi procurorilor  

 
 

Camera Deputaţilor adoptă prezentul proiect de lege. 
 
 

Articol unic. – Legea nr. 303/2004 privind statutul 

judecătorilor şi procurorilor republicată în Monitorul Oficial al 

României nr. 826/13 septembrie 2005, cu modificările şi completările 

ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 

 

1. Alineatele (1), (2), (3) şi (6) ale articolului 53 se modifică 

şi vor avea următorul cuprins: 

„Art. 53. – (1) Preşedintele, vicepreşedintele şi preşedinţii de 

secţii ai Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie sunt numiţi de către Senatul 

României, la propunerea ministrului justiţiei, cu avizul Consiliului 

Superior al Magistraturii, dintre judecătorii Înaltei Curţi de Casaţie şi 

Justiţie care au funcţionat la această instanţă cel puţin 5 ani, desemnaţi 

de Adunarea Generală a Judecătorilor de la Înalta Curte de Casaţie şi 

Justiţie. 
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(2) Senatul României poate refuza numirea în funcţiile de 

conducere prevăzute la alin. (1) motivat, aducând la cunoştinţa 

Consiliului Superior al Magistraturii motivele refuzului. 

(3) Numirea în funcţiile prevăzute la alin. (1) se face pe o 

perioadă de 4 ani, fară posibilitatea reînvestirii. 

(6) Revocarea din funcţie a preşedintelui, a vicepreşedintelui 

sau a preşedinţilor de secţii ai Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie se face 

de către Senatul României la propunerea ministrului justiţiei, cu avizul 

Consiliului Superior al Magistraturii.” 

 

2. Alineatele (1), (3) şi (4) ale articolului 54 se modifică şi 

vor 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 general al Parchetului Naţional Anticorupţie, adjuncţii 

acestuia, procurorii şefi de secţie ai acestor parchete, precum şi 

procurorul şef al Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de 

Criminalitate Organizată şi Terorism şi adjuncţii acestora sunt numiţi de 

Senatul României, la propunerea ministrului justiţiei, cu avizul 

Consiliului Superior al Magistraturii, dintre procurorii care au o vechime 

minimă de 16 ani în funcţia de judecător sau procuror pentru procurorii 

generali şi procurorul şef al Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de 

Criminalitate Organizată şi Terorism şi o vechime minimă de 14 ani în 

funcţia de judecător sau procuror pentru adjuncţii acestora şi procurorii 

şefi de secţie, pe o perioadă de 4 ani, fără posibilitatea reînvestirii. 

(3) Senatul României poate refuza motivat numirea în funcţiile 

de conducere prevăzute la alin. (1), aducând la cunoştinţa Consiliului 

Superior al Magistraturii motivele refuzului. 

(4) Revocarea procurorilor din funcţiile de conducere prevăzute 

la alin. (1) se face de către Senatul României, la propunerea ministrului 

justiţiei, cu avizul Consiliului Superior al Magistraturii.” 
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Acest proiect de lege se consideră adoptat de Camera 

Deputaţilor în forma iniţială, în condiţiile art. 75 alin. (2) teza a III-a 

din Constituţia României, republicată. 

 

 

 

p. PREŞEDINTELE  CAMEREI  DEPUTAŢILOR 

 

 

 

PETRU – GABRIEL  VLASE 

 


