
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

L E G E 
 

pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului  
nr. 92/2018 pentru modificarea şi completarea unor acte normative 
în domeniul justiţiei 
 
 

Camera Deputaţilor adoptă prezentul proiect de lege. 
 

 
Articol unic. – Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 

nr. 92 din 15 octombrie 2018 pentru modificarea şi completarea unor 
acte normative în domeniul justiţiei, publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 874 din 16 octombrie 2018, cu următoarele 
modificări şi completări: 

 
1. După articolul I se introduce un nou articol, art. I1, cu 

următorul cuprins: 
„Art. I1. – Legea nr. 303/2004 privind Statutul judecătorilor 

şi procurorilor, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I,  
nr. 826 din 13 septembrie 2005, cu modificările şi completările 
ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 
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1. La articolul 2, alineatul (3) se modifică şi va avea 
următorul cuprins:  

«(3) Judecătorii sunt independenţi şi se supun numai legii. 
Judecătorii trebuie să fie imparţiali având libertate deplină în soluţionarea 
cauzelor deduse judecăţii, în conformitate cu legea şi în mod imparţial, cu 
respectarea egalităţii de arme şi a drepturilor procesuale ale părţilor. 
Judecătorii trebuie să ia decizii fără nici un fel de restricţii, influenţe, 
presiuni, ameninţări sau intervenţii, directe sau indirecte, din partea 
oricărei autorităţi, fie chiar autorităţi judiciare. Scopul independenţei 
judecătorilor constă inclusiv în a garanta fiecărei persoane dreptul 
fundamental de a fi examinat cazul său în mod echitabil având la bază doar 
aplicarea legii.» 

 

2. La articolul 14 alineatul (2), litera c) se modifică şi va 
avea următorul cuprins: 

«c) nu are antecedente penale şi se bucură de o bună 
reputaţie;» 

 

3. La articolul 16, alineatul (41) se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 

«(41) La finalul fiecărui stagiu, îndrumătorii de practică vor 
realiza o evaluare a activităţii desfăşurate de fiecare auditor pe durata 
stagiului.» 

 

4. La articolul 35, alineatul (1) se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 

«Art. 35. – (1) Formarea profesională continuă a 
judecătorilor şi procurorilor constituie garanţia independenţei şi 
imparţialităţii în exercitarea funcţiei. Formarea iniţială şi continuă este 
un drept şi o îndatorire pentru judecător şi procuror.» 

 

5. La articolul 39, alineatul (5) se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 

«(5) Pentru judecătorii şi tribunale şi, respectiv, pentru 
parchetele de pe lângă acestea, comisiile prevăzute la alin. (4) se 
constituie prin hotărâre a colegiului de conducere al curţii de apel sau al 
parchetului de pe lângă aceasta. Pentru curţile de apel şi pentru 
parchetele de pe lângă acestea, comisiile de evaluare se constituie prin 
hotărâre a colegiului de conducere al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie 
sau al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. Pentru 
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Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, comisia de evaluare se constituie prin 
hotărâre a Secţiei pentru judecători din 3 judecători desemnaţi dintre 
membrii aleşi ai Secţiei pentru judecători, cu grad cel puţin de curte de 
apel. Pentru Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, 
comisia de evaluare se constituie prin hotărâre a Secţiei pentru procurori 
din 3 procurori, desemnaţi dintre membrii aleşi ai Secţiei pentru 
procurori, cu grad cel puţin de tribunal.»  

 

 6. La articolul 44, alineatul (1) se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 

«Art. 44. – (1) Pot participa la concursul de promovare pe 
loc la instanţele sau parchetele imediat superioare judecătorii şi 
procurorii care au avut calificativul «foarte bine» la ultima evaluare, nu 
au fost sancţionaţi disciplinar în ultimii 3 ani, au funcţionat efectiv timp 
de cel puţin 3 ani la instanţa sau parchetul ierarhic inferior celui la care 
doresc să promoveze şi îndeplinesc următoarele condiţii minime de 
vechime:» 

 

7. La articolul 44, după alineatul (3) se introduce un nou 
alineat, alin. (31), cu următorul cuprins: 

«(31) Pentru a fi promovaţi în cadrul Parchetului de pe 
lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, procurorii trebuie să nu fi fost 
sancţionaţi disciplinar în ultimii 3 ani, să aibă o bună pregătire 
profesională, o conduită morală ireproşabilă, cel puţin 10 ani vechime în 
funcţia de procuror sau judecător, cel puţin gradul profesional 
corespunzător parchetului de pe lângă curtea de apel şi să fi fost 
declaraţi admişi în urma unui concurs organizat de către comisia 
constituită în acest scop.» 

 

 8. Articolul 46 se modifică şi va avea următorul cuprins: 
«Art. 46. – (1) Concursul de promovare pe loc constă în 

susţinerea unei probe scrise. 
(2) Procedura de desfăşurare a concursului, inclusiv 

modalitatea de contestare a rezultatelor, precum şi materiile la care se 
susţine proba scrisă prevăzută la alin. (1), în funcţie de specializare, se 
stabilesc prin Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea 
concursului de promovare a judecătorilor şi procurorilor.  

(3) Dispoziţiile art. 21 alin. (3) se aplică în mod 
corespunzător.» 
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9. La articolul 463, alineatul (2) se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 

«(2) Procedura de organizare şi desfăşurare a concursului, 
inclusiv comisiile de concurs şi constituirea acestora, aspectele supuse 
verificării în cadrul probei prevăzute la alin. (1) şi modalitatea de 
stabilire şi contestare a rezultatelor se stabilesc prin regulamentul 
prevăzut la art. 46 alin. (2).» 

 

10. La articolul 48, alineatul (4) se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 

«(4) Concursul sau examenul constă în prezentarea unui 
proiect referitor la exercitarea atribuţiilor specifice funcţiei de conducere 
şi în probe scrise privind managementul, comunicarea, resursele umane, 
capacitatea candidatului de a lua decizii şi de a-şi asuma răspunderea, 
rezistenţa la stres şi un test psihologic. Contestaţiile se trimit Institutului 
Naţional al Magistraturii în termen de 3 zile de la publicarea 
rezultatelor.»  

 

11. La articolul 48, alineatul (61) se abrogă. 
 

12. La articolul 522, alineatul (1) se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 

«Art. 522. – (1) În cadrul probei prevăzute la art. 521  
alin. (2) lit. a), la cererea comisiilor de concurs, Secţia pentru judecători a 
Consiliului Superior al Magistraturii va solicita, prin intermediul curţilor 
de apel, hotărâri judecătoreşti pronunţate şi redactate de candidat, precum 
şi celelalte date necesare evaluării potrivit prezentei legi.» 

 

13. Articolul 525 se modifică şi va avea următorul cuprins: 
«Art. 525. – (1) Punctajul maxim ce poate fi atribuit la probele 

prevăzute la art. 521 alin. (2) este de 100 de puncte, distribuite astfel: 
a) 50 de puncte pentru proba prevăzută la art. 521 alin. (2) lit. a); 
b) 50 de puncte pentru proba prevăzută la art. 521 alin. (2) lit. b). 
(2) Punctajul minim pentru a fi declarat admis la probele 

prevăzute la art. 521 alin. (2) este următorul: 
a) 35 de puncte pentru proba prevăzută la art. 521 alin. (2) lit. a); 
b) 35 puncte pentru proba prevăzută la art. 521 alin. (2) lit. b). 
(3) Punctajul minim pentru a fi declarat admis la concurs 

este de 70 de puncte.» 
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 14. La articolul 58, alineatul (11) se modifică şi va avea 
următorul cuprins:  

«(11) Judecătorii sau procurorii care îndeplinesc condiţiile 
prevăzute de art. 331 şi de art. 105 din Legea nr. 303/2004 şi care îşi 
încetează activitatea, din motive neimputabile, în vederea exercitării 
unei funcţii în cadrul unei instituţii sau autorităţi publice, organism 
internaţional, instituţie a UE sau instituţie internaţională, au dreptul să li 
se rezerve postul pentru o perioada de maximum 6 ani. Postul astfel 
rezervat va fi ocupat din fondul de rezervă al Ministerului Justiţiei.» 

 

15. La articolul 58, alineatul (12) se abrogă. 
 

16. La articolul 65 alineatul (1), litera i) se modifică şi va 
avea următorul cuprins: 

«i) neîndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 14 alin. (2)  
lit. a) şi e) ori a condiţiei privind buna reputaţie, dacă în acest ultim caz 
se apreciază că nu se impune menţinerea în funcţie;» 

 

17. La articolul 65, alineatul (3) se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 

«(3) Trecerea în rezervă sau în retragere a judecătorilor şi 
procurorilor militari, inclusiv ca urmare a pensionării, se face în 
condiţiile legii, după eliberarea din funcţie de către Preşedintele 
României.»  

 

18. La articolul 67, alineatul (4) se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 

«(4) Magistraţii-asistenţi gradul III pot fi numiţi, prin 
concurs dintre personalul prevăzut la art. 33 alin. (1), precum şi 
personalul de specialitate juridică prevăzut la art. 87 alin. (1), cu o 
vechime de cel puţin 5 ani în aceste funcţii.» 

 

19. La articolul 86, alineatul (2) se abrogă. 
 

20. La articolul 110, după alineatul (1) se introduce un 
nou alineat, alin. (2), cu următorul cuprins: 

«(2) Cerinţa prevăzută de art. 52 alin. (3) din lege, de a fi 
îndeplinit efectiv numai funcţia de judecător timp de 18 ani, nu se aplică 
perioadei anterioare prezentei legi, perioadă pentru care se are în vedere 
atât calitatea de judecător cât şi pe aceea de procuror deţinute.» 
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21. Articolul 112 se modifică şi va avea următorul cuprins: 
«Art. 112. – (1) Dispoziţiile art. 15, art. 16 alin. (3) – (5),  

art. 19, art. 22 alin. (1), art. 26 – 29 se aplică auditorilor de justiţie care 
vor susţine concursul de admitere la Institutul Naţional al Magistraturii 
începând cu anul 2020. 

(2) Până la aplicarea dispoziţiilor legale menţionate la  
alin. (1), sunt aplicabile dispoziţiile corespunzătoare din reglementarea 
anterioară Legii nr. 242/2018 pentru modificarea şi completarea Legii 
nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor.»” 

 
2. La articolul II, înainte de punctul 1 se introduc trei noi 

puncte cu următorul cuprins: 
„ – La articolul 21, alineatul (2) se modifică şi va avea 

următorul cuprins:  
«(2) Hotărârea de respingere a cererii de sesizare a Curţii 

Constituţionale, pronunţată de ultima instanţă în ierarhia instanţelor 
judecătoreşti, este supusă căii de atac a recursului.» 

 

– La articolul 29 alineatul (1), litera b) se abrogă. 
 

– Articolul 75 se modifică şi va avea următorul cuprins: 
«Art. 75. – Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi 

Justiţie are în structură direcţii şi secţii conduse de procurori-şefi, care 
pot fi ajutaţi de adjuncţi. În cadrul direcţiilor pot funcţiona secţii, servicii 
şi birouri, iar în cadrul secţiilor pot funcţiona servicii şi birouri conduse 
de procurori-şefi.»” 
 

3. La articolul II, punctul 1 se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 

„1. La articolul 791, alineatul (3) se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 

«(3) Pentru a fi numiţi în cadrul Direcţiei de Investigare a 
Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism, procurorii trebuie 
să nu fi fost sancţionaţi disciplinar în ultimii 3 ani, să aibă o bună 
pregătire profesională, o conduită morală ireproşabilă, o vechime de cel 
puţin 10 ani în funcţia de procuror sau judecător şi să fi fost declaraţi 
admişi în urma concursului organizat de către comisia constituită în 
acest scop.»”  
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4. La articolul II, la punctul 2, alineatul (2) al articolului 87 
se modifică şi va avea următorul cuprins: 

„(2) Pentru a fi numiţi în cadrul Direcţiei Naţionale 
Anticorupţie, procurorii trebuie să nu fi fost sancţionaţi disciplinar în 
ultimii 3 ani, să aibă o bună pregătire profesională, o conduită morală 
ireproşabilă, cel puţin 10 ani vechime în funcţia de procuror sau 
judecător şi să fi fost declaraţi admişi în urma unui concurs organizat de 
către comisia constituită în acest scop.” 

 
5. La articolul II, după punctul 2 se introduce un nou punct, 

pct. 21, cu următorul cuprins:  
„21. La articolul 881, după alineatul (5) se introduce un 

nou alineat, alin. (6), cu următorul cuprins: 
«(6) Ori de câte ori Codul de procedură penală sau alte legi 

speciale fac trimitere la „procurorul ierarhic superior” în cazul 
infracţiunilor de competenţa Secţiei pentru investigarea infracţiunilor 
din justiţie, prin acesta se înţelege procurorul şef al secţiei, inclusiv în 
cazul soluţiilor dispuse anterior operaţionalizării acesteia.»” 

 
6. La articolul II, după punctul 4 se introduc unsprezece 

puncte, pct. 41 – 411, cu următorul cuprins: 
„41. La articolul 885 alineatul (5), litera c) se abrogă. 
 

42. La articolul 885, alineatul (8) se abrogă. 
 

43. La articolul 885, alineatul (9) se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 

«(9) Punctajul maxim ce poate fi atribuit la probele de 
concurs este de 100 de puncte, distribuite astfel: 

a) 50 de puncte pentru proba prevăzută la alin. (5) lit. a); 
b) 50 de puncte pentru proba prevăzută la alin. (5) lit. b).» 
 

44. La articolul 885, alineatul (10) se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 

«(10) Punctajul minim pentru a fi declarat admis la concurs 
este de 70 de puncte calculat la medie, dar nu mai puţin decât următorul 
punctaj pentru fiecare probă în parte: 

a) minimum 35 de puncte pentru proba prevăzută la alin. (5) 
lit. a); 
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b) minimum 35 de puncte pentru proba prevăzută la alin. (5)  
lit. b).» 

 

45. La articolul 885, după alineatul (11) se introduc două 
noi alineate, alin. (111) şi (112), cu următorul cuprins: 

«(111) Membrii comisiilor de concurs prevăzute în prezenta 
secţiune nu devin incompatibili şi îşi exprimă votul în Plen. 

(112) Comisiile de concurs prevăzute de art. 883 respectiv 
de art. 885 îşi desfăşoară legal activitatea în prezenţa a cel puţin  
3 membri.» 

 

46. La articolul 888 alineatul (1), litera d) se modifică şi va 
avea următorul cuprins: 

«d) exercitarea şi retragerea căilor de atac în cauzele de 
competenţa Secţiei, inclusiv în cauzele aflate pe rolul instanţelor la data 
intrării în vigoare a prezentei;» 

 

47. La articolul 888 alineatul (1), după litera d) se 
introduce o nouă literă, lit. e), cu următorul cuprins: 

«e) exercitarea altor atribuţii prevăzute de lege.» 
 

48. După articolul 889 se introduce un nou articol,  
art. 8810, cu următorul cuprins: 

«Art. 8810. – (1) În vederea desfăşurării activităţilor 
specifice prevăzute de Codul de procedură penală, în cadrul Secţiei 
funcţionează, prin detaşare, ofiţeri sau agenţi de poliţie judiciară, sub 
directa conducere şi controlul nemijlocit al procurorilor Secţiei, în limita 
posturilor prevăzute de lege. 

(2) Detaşarea ofiţerilor şi agenţilor de poliţie judiciară se 
dispune la solicitarea procurorului şef al Secţiei pentru investigarea 
infracţiunilor din justiţie, de către ministrul afacerilor interne, pe o 
perioadă de cel mult 3 ani, cu posibilitatea prelungirii din 3 în 3 ani, cu 
acordul acestora. 

(3) Numirea în funcţii a ofiţerilor şi agenţilor de poliţie 
judiciară prevăzuţi la alin. (1) se face prin ordin al procurorului şef al 
Secţiei pentru investigarea infracţiunilor din justiţie. 

(4) Încetarea detaşării ofiţerilor şi agenţilor de poliţie 
judiciară se poate dispune înaintea perioadei prevăzute la alin. (2) prin 
ordin motivat al procurorului-şef al Secţiei pentru investigarea 
infracţiunilor din justiţie. 
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(5) Pe durata detaşării ofiţerii şi agenţii de poliţie judiciară 
nu pot primi de la organele ierarhic superioare nicio însărcinare. 

(6) Dispoziţiile procurorilor din cadrul Secţiei pentru 
investigarea infracţiunilor din justiţie sunt obligatorii pentru ofiţerii şi 
agenţii de poliţie. Actele întocmite de aceştia din dispoziţia scrisă a 
procurorului sunt efectuate în numele acestuia. 

(7) Ofiţerii şi agenţii de poliţie judiciară prevăzuţi la  
alin. (1) au drepturile şi obligaţiile prevăzute de lege pentru ofiţerii de 
poliţie şi agenţii de poliţie, cu excepţiile prevăzute în prezenta lege, şi 
beneficiază, în mod corespunzător de drepturile prevăzute la art. 11 şi 23 
din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 27/2006 privind salarizarea 
şi alte drepturi ale judecătorilor, procurorilor şi altor categorii de 
personal din sistemul justiţiei, aprobată cu modificări şi completări prin 
Legea nr. 45/2007 cu modificările şi completările ulterioare. 

(8) Salarizarea ofiţerilor şi agenţilor de poliţie judiciară 
prevăzuţi la alin. (1) se realizează potrivit dispoziţiilor legale aplicabile 
ofiţerilor şi agenţilor de poliţie judiciară din cadrul Direcţiei Naţionale 
Anticorupţie. 

(9) Atribuţiile prevăzute de lege pentru ministrul afacerilor 
interne privind drepturile şi răspunderile ce revin ofiţerilor şi agenţilor 
de poliţie judiciară detaşaţi se exercită de procurorul-şef al Secţiei pentru 
investigarea infracţiunilor din justiţie. Atribuţiile privind acordarea 
gradelor profesionale pentru ofiţerii şi agenţii de poliţie judiciară 
detaşaţi se exercită de ministrul afacerilor interne, la propunerea 
procurorului-şef al Secţiei pentru investigarea infracţiunilor din justiţie. 

(10) Dispoziţiile art. 6 din Legea nr. 364/2004 privind 
organizarea şi funcţionarea poliţiei judiciare, republicată, cu modificările 
ulterioare, se aplică în mod corespunzător în raport cu activitatea 
ofiţerilor şi agenţilor de poliţie judiciară.»  

 

49. Articolul 101 se modifică şi va avea următorul cuprins: 
«Art. 101. – Când persoana cercetată este militar activ, 

urmărirea penală se efectuează de procurorul militar conform 
dispoziţiilor generale privind competenţa materială şi după calitatea 
persoanei, indiferent de gradul militar al persoanei cercetat sau al 
procurorului care efectuează sau supraveghează urmărirea penală.» 

 

410. Articolul 1023 se modifică şi va avea următorul cuprins: 
«Art. 1023. – Funcţia de ofiţer, subofiţer sau agent de 

poliţie judiciară a direcţiei sau de specialist în cadrul Direcţiei 
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Parchetelor Militare este incompatibilă cu orice alta funcţie publică sau 
privată, cu excepţia funcţiilor didactice din învăţământul superior.» 

 

411. La articolul 120, alineatele (6) şi (7) se abrogă.»” 
 
7. La articolul III, după punctul 1 se introduc două noi 

puncte, pct. 11 şi 12, cu următorul cuprins: 
„11. La articolul 40 alineatul (1), litera g) se modifică şi 

va avea următorul cuprins: 
«g) soluţionează contestaţiile împotriva calificativelor 

acordate de comisiile de evaluare a activităţii profesionale a 
judecătorilor, constituite în condiţiile legii;» 

 

12. La articolul 40 alineatul (1), literele m) şi o) se abrogă.” 
 
8. La articolul III, după punctul 2 se introduce un nou 

punct, pct. 21, cu următorul cuprins: 
„21. La articolul 41 alineatul (1), după litera f) se 

introduce o nouă literă, lit. g), cu următorul cuprins: 
«g) urmăreşte respectarea prevederilor legale şi 

regulamentare în domeniul organizării şi funcţionării instanţelor şi ia 
măsurile necesare înlăturării imediate a vulnerabilităţilor ce pot afecta 
buna desfăşurare a activităţii acestora.»” 
 

9. La articolul III, după punctul 3 se introduc trei noi 
puncte, pct. 31 – 33, cu următorul cuprins: 

„31. La articolul 45, alineatul (8) se abrogă. 
 

32. La articolul 49, alineatul (1) se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 

«Art. 49. – (1) În procedura disciplinară în faţa secţiilor 
Consiliului Superior al Magistraturii, citarea judecătorului sau a 
procurorului împotriva căruia se exercită acţiunea disciplinară şi a 
Inspecţiei Judiciare este obligatorie. Judecătorul sau procurorul poate fi 
reprezentat de un alt judecător ori procuror sau poate fi asistat ori 
reprezentat de un avocat. Neprezentarea judecătorului sau a procurorului 
cercetat la judecarea acţiunii nu împiedică desfăşurarea în continuare a 
judecăţii.» 
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33. La articolul 51, alineatele (1) şi (3) se modifică şi vor 
avea următorul cuprins: 

«Art. 51. – (1) Hotărârile secţiilor Consiliului Superior al 
Magistraturii prin care s-a soluţionat acţiunea disciplinară se redactează, 
obligatoriu, în termen de cel mult 20 de zile de la pronunţare şi se 
comunică, de îndată, în scris, judecătorului sau procurorului vizat, 
precum şi Inspecţiei Judiciare. Comunicarea hotărârilor este asigurată de 
Secretariatul general al Consiliului Superior al Magistraturii. 
…………………………………………………………………………… 

(3) Împotriva hotărârilor prevăzute la alin. (1) se poate 
exercita recurs în termen de 15 zile de la comunicare de către 
judecătorul sau procurorul sancţionat ori, după caz, de Inspecţia 
Judiciară. Competenţa soluţionării recursului aparţine Completului de 5 
judecători al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie. Din Completul de 5 
judecători nu pot face parte membrii de drept ai Consiliului Superior al 
Magistraturii sau judecătorul sancţionat disciplinar.»” 

 

10. Articolul IV se abrogă.     
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Acest proiect de lege a fost adoptat de Camera Deputaţilor  
în şedinţa din 14 noiembrie 2018, cu respectarea prevederilor  
art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată. 

 
 
 

p. PREŞEDINTELE  CAMEREI  DEPUTAŢILOR 
 
 
 
 

EUGEN  NICOLICEA 
 


