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Observaţii şi amendamente la proiectul de LEGE 
pentru modificarea și completarea Legii nr. 304/2004 privind organizarea 

judiciară 

 
Notă: Observaţiile şi propunerile se raportează la poiectul iniţiat şi are în vedere pe lângă 
observaţiile proprii ale organizaţiei şi fructificarea observaţiilor şi propunerilor făcute de 
asociaţiile profesionale, instanţe sau parchete. De asemenea, parte dintre amendamentele de mai 
jos sunt incluse pentru susţinerea unor amendamente deja formulate de către magistraţi.  

 
La articolul 16 propunem eliminarea amendamentelor de modificare.  
Articolul 16 se modifică și se competează cu un alineat nou și va avea următorul cuprins: 
„Art. 16 – (1) Hotărârile judecătoreşti trebuie redactate în termen de cel mult 30 de zile de la 
data pronunțării urmând ca în cazuri temeinic motivate, acest termen să fie prelungit cu câte 30 
de zile, de cel mult 2 ori.  
(2) Hotărârile judecătorești trebuie respectate şi duse la îndeplinire în condiţiile legii. 
(3) Hotărârile judecătoreşti pot fi desfiinţate sau modificate numai în căile de atac prevăzute de 
lege şi exercitate conform dispoziţiilor legale.” 
 
 
La articolul 19 se introduce alineatul (21), care va avea următorul cuprins: 
(22) În cadrul Înaltei Curți de Casație și Justiție funcționează Completul pentru soluționarea 
recursului în interesul legii, Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, precum și 
completele de 5 judecători. Toți judecătorii Înaltei Curți de Casație și Justiție participă în 
complete de 5 judecători, în condițiile art. 32 alin. (2) și (3). 
 
 
 
  
Articolul 21 se completează cu un nou alineat, alineatul (2) cu următorul cuprins: 
Art. 21 - (1) Secţia I civilă, Secţia a II-a civilă şi Secţia de contencios administrativ şi fiscal ale 
Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie judecă recursurile împotriva hotărârilor pronunţate de curţile de 
apel şi a altor hotărâri, în cazurile prevăzute de lege, precum şi recursurile declarate împotriva 
hotărârilor nedefinitive sau a actelor judecătoreşti, de orice natură, care nu pot fi atacate pe 
nicio altă cale, iar cursul judecăţii a fost întrerupt în faţa curţilor de apel. 
(2) Hotărârea de respingere a cererii de înaintare a excepției de neconstituționalitate, pronunțată 
de  ultima instanţă în ierarhia instanţelor judecătoreşti, este supusă căii de atac a recursului. 
 
 
Articolul 24 se completează cu un nou alineat, alineatul (2) cu următorul cuprins: 
Art. 24 - (1) Completele de 5 judecători judecă apelurile împotriva hotărârilor pronunţate în 
primă instanţă de Secţia penală a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, judecă recursurile în casaţie 
împotriva hotărârilor pronunţate în apel de completele de 5 judecători după admiterea în 
principiu, soluţionează contestaţiile împotriva încheierilor pronunţate în cursul judecăţii în primă 
instanţă de Secţia penală a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, soluţionează cauzele în materie 
disciplinară potrivit legii şi alte cauze date în competenţa lor prin lege. 
(2)  Completele de 5 judecători soluționează recursurile împotriva hotărârilor de respingere a 
cererii de înaintare a excepției de neconstituționalitate, pronunțate de  ultima instanţă în ierarhia 
instanţelor judecătoreşti. 
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Litera b) a alineatului (1) al articolului 29 se abrogă. 
 
 
Litera c) a alineatului (1) al articolului 29 se modifică și va avea următorul curpins: 
c) propune Secției pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii numirea, promovarea, 
transferul, suspendarea şi încetarea din funcţie a magistraţilor-asistenţi. 
 
 
Alineatul (1) litera b) al articolului 31 se modifică și va avea următorul cuprins:  
“b) pentru contestaţiile împotriva hotărârilor pronunţate de judecătorii de drepturi şi libertăţi şi 
judecătorii de cameră preliminară de la curţile de apel, completul de judecată este format din 2 
judecători.” 
 
 
Se completează alineatul (1) al articolului 31 cu o nouă literă, litera h), cu următorul cuprins: 
h) pentru recursurile împotriva încheierilor prin care curţile de apel şi Curtea Militară de Apel 
resping cererile de sesizare a Curţii Constituţionale, completul de judecată este format din 3 
judecători. 
 
 
Articolul 32 se modifică și va avea următorul cuprins: 
(1) La începutul fiecărui an, la propunerea preşedintelui sau a vicepreşedinţilor Înaltei Curţi de 
Casaţie şi Justiţie, Colegiul de conducere aprobă compunerea completelor de 5 judecători. 
(2) În materie penală, completele de 5 judecători sunt formate din judecători din cadrul 
Secţiei penale a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie. 
(3) În alte materii decât cea penală, completele de 5 judecători sunt formate din ceilalți 
judecători specializaţi, în funcţie de natura cauzelor. 
(4) Judecătorii care fac parte din aceste complete sunt desemnaţi, prin tragere la sorţi, în şedinţă 
publică, de preşedintele sau, în lipsa acestuia, de unul dintre cei doi vicepreşedinţi ai Înaltei Curţi 
de Casaţie şi Justiţie. Schimbarea membrilor completelor se face în mod excepţional, pe baza 
criteriilor obiective stabilite de Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea administrativă a 
Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie. 
(5) Completul de 5 judecători este prezidat de decanul de vârstă al completului. 
(6) Cauzele care intră în competenţa completelor de 5 judecători vor fi repartizate aleatoriu în 
sistem informatizat. 
 

 
Alineatul (5) al articolului 32 se abrogă. 
 
 
Alineatul (1) al articolului 41 se modifică și va avea următorul curpins: 
(1) Secţiile curţilor de apel şi ale instanţelor din circumscripţia acestora se înfiinţează, la 
propunerea colegiului de conducere al fiecărei instanţe, prin hotărâre a Secției pentru judecători 
a Consiliului Superior al Magistraturii. Completele specializate ale secţiilor curţilor de apel şi ale 
instanţelor din circumscripţia acestora se înfiinţează de preşedintele instanţei, la propunerea cu 
avizul consultativ al colegiului de conducere al fiecărei instanţe. 
 
 
Alineatul (2) al articolului 41 se modifică şi va avea următorul cuprins: 
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(2) Componenţa secţiilor specializate se stabileşte de preşedintele instanţei, cu avizul 
consultativ al colegiului de conducere, în raport cu volumul de activitate, ţinându-se seama, în 
principal, de specializarea judecătorului. 
 
 
Alineatul (1) al articolului 45 se modifică şi va avea următorul cuprins: 
(1) În funcţie de volumul de activitate şi de complexitatea cauzelor, la curţile de apel, tribunale, 
tribunal specializate judecătoriile care îşi au sediul în reşedinţele de judeţ, precum şi la 
judecătoriile din municipiul Bucureşti, preşedintele poate fi ajutat de 1 - 2 vicepreşedinţi, iar la 
celelalte judecătorii, preşedintele poate fi ajutat de un vicepreşedinte. 
 
 
Alineatul (21) al articolului 49 se modifică şi va avea următorul cuprins: 
(21) În cazul în care la judecătorii şi tribunale specializate numărul judecătorilor este de 5 sau 
mai mic, atribuţiile colegiului de conducere se exercită de preşedinte. 
 
 
Se introduce un nou alineat după alineatul (21), respectiv alineatul (22) la articolul 49, cu 
următorul cuprins: 
(22) Dispoziţiile alin. (21) se aplică în mod corespunzător şi în situaţiile în care, din motive 
obiective, colegiul de conducere nu se poate constitui. 
 
 
Propunem eliminarea amendamentului de modificare de la art. 51 lit. e) 
Litera e) a articolului 51 se modifică și va avea următorul cuprins: 
e) formulează puncte de vedere la solicitarea Secției pentru judecători sau, după caz a Secției 
pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii. 
 
 
Articolul 54 se modifică și va avea următorul cuprins: 
“(1) Cauzele date, potrivit legii, în competenţa de primă instanţă a judecătoriei, tribunalului şi 
curţii de apel se judecă în complet format dintr-un judecător, cu excepţia cauzelor privind 
conflictele de muncă şi de asigurări sociale. În condiţiile prevăzute la art. 221 alin. (2) şi art. 23 
alin. (11) din Legea nr. 303/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
judecătorii stagiari pot participa la şedinţele de judecată ale completelor formate din 
judecători definitivi. 
(2) Contestaţiile formulate împotriva hotărârilor pronunţate în materie penală de către 
judecătorii şi tribunale în cursul judecăţii în primă instanţă, de către judecătorii de drepturi şi 
libertăţi şi judecătorii de cameră preliminară de la aceste instanţe se soluţionează în complet 
format din 2 judecători.  
 (3) Apelurile și recursurile se judecă în complet format din 3 judecători, cu excepţia cazurilor în 
care legea prevede altfel. Apelurile în materie civilă se judecă în complet format din 2 
judecători.” 

 
 
Alineatul (1) al articolului 62 se modifică şi va avea următorul cuprins: 
(1) Ministerul Public îşi exercită atribuţiile în temeiul legii, sub autoritatea ministrului justiţiei şi 
este condus de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. 
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Alineatul (5) al articolului 64 se modifică și va avea următorul cuprins: 
(5) Procurorul poate contesta la Secția pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii, în 
cadrul procedurii de verificare a conduitei judecătorilor şi procurorilor, măsura dispusă, potrivit 
alin. (4), de procurorul ierarhic superior. 
 
 
Alineatul (3) al articolului 65 se completează și va avea următorul cuprins: 
(3) Controlul exercitat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi 
Justiţie, de procurorul-şef al Direcţiei Naţionale Anticorupţie, de procurorul-şef al Direcţiei de 
Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism, procurorul șef al Direcției 
pentru Investigarea Infracțiunilor Săvârșite de Judecători și Procurori sau de procurorul general 
al parchetului de pe lângă curtea de apel asupra procurorilor din subordine se poate realiza direct 
sau prin procurori anume desemnaţi.” 
 
  
Alineatele (1) și (3) ale articolului 69 se completează și vor avea următorul cuprins:  
(1) Ministrul justiţiei, când consideră necesar, din proprie iniţiativă sau la cererea Consiliului 
Superior al Magistraturii, exercită controlul asupra procurorilor, prin procurori anume desemnaţi 
de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie sau, după caz, 
de procurorul-şef al Direcţiei Naţionale Anticorupţie, de procurorul-şef al Direcţiei de Investigare 
a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism, de procurorul șef al Direcției pentru 
Investigarea Infracțiunilor Săvârșite de Judecători și Procurori, ori de ministrul justiţiei. 
(3) Ministrul justiţiei poate să ceară procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte 
de Casaţie şi Justiţie sau, după caz, procurorului şef al Direcţiei Naţionale Anticorupţie, 
procurorului-şef al Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism, 
procurorului șef al Direcției pentru Investigarea Infracțiunilor Săvârșite de Judecători și Procurori  
informări asupra activităţii parchetelor şi să dea îndrumări scrise cu privire la măsurile ce trebuie 
luate pentru prevenirea şi combaterea eficientă a criminalităţii.” 
 
 
Propunem eliminarea amendamentului de modificare a articolului 79, nereferindu-se la 
carieră sau disciplinar ci la justiţie ca serviciu public. 
Articolul 79 se modifică și va avea următorul cuprins: 
Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie elaborează anual un raport privind 
activitatea desfăşurată, pe care îl prezintă Secției pentru procurori a Consiliului Superior al 
Magistraturii şi ministrului justiţiei, nu mai târziu de luna februarie a anului următor. Ministrul 
justiţiei va prezenta Parlamentului concluziile asupra raportului de activitate a Parchetului de pe 
lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. 
 
 
Alineatele (2) şi (3)  ale articolului 791 se modifică și vor avea următorul cuprins: 
(2) Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism se încadrează cu 
procurori numiţi prin ordin al procurorului-şef al acestei direcţii, cu avizul Secției pentru procurori 
a Consiliului Superior al Magistraturii, în limita posturilor prevăzute în statul de funcţii, aprobat 
potrivit legii, în baza concursului de promovare efectivă pe post la această Direcţie. 
(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 şi să nu fi avut abateri de la 
codul deontologic, să aibă o bună pregătire profesională, o conduită morală ireproşabilă, o 
vechime de cel puţin 10 ani în funcţia de procuror şi să fi fost declaraţi admişi la concursul de 
promovare efectivă pe post. 
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După articolul 793 se introduce un nou articol, articolul 794: 
Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism elaborează anual un 
raport privind activitatea desfăşurată, pe care îl prezintă Secției pentru procurori a Consiliului 
Superior al Magistraturii şi ministrului justiţiei, nu mai târziu de luna februarie a anului următor. 
Ministrul justiţiei va prezenta Parlamentului concluziile asupra raportului de activitate al Direcţiei 
de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism. 
 
 
Alineatele (1) și (2) ale articolului 87 se modifică și vor avea următorul cuprins: 
(1) Direcţia Naţională Anticorupţie se încadrează cu procurori numiţi prin ordin al procurorului-şef 
al acestei direcţii, cu avizul Secției pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii, în 
limita posturilor prevăzute în statul de funcţii, aprobat potrivit legii, în baza concursului de 
promovare efectivă pe post la această Direcţie. 
(2) Pentru a fi numiţi în cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie, procurorii trebuie să nu fi fost 
sancţionaţi disciplinar şi să nu fi avut abateri de la codul deontologic, să aibă o bună pregătire 
profesională, o conduită morală ireproşabilă, o vechime de cel puţin 10 ani în funcţia de procuror 
şi să fi fost declaraţi admişi la concursul de promovare efectivă pe post. Dispozițiile art. 44 alin. 
(2) din Legea nr. 303/2004 se aplică în mod corespunzător. 
 
 
Articolul 88 se modifică și va avea următorul cuprins: 
Direcţia Naţională Anticorupţie elaborează anual un raport privind activitatea desfăşurată, pe care 
îl prezintă Secției pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii şi ministrului justiţiei, nu 
mai târziu de luna februarie a anului următor. Ministrul justiţiei va prezenta Parlamentului 
concluziile asupra raportului de activitate al Direcţiei Naţionale Anticorupţie. 
 
 
Propunem eliminarea amendamentelor prin care să se reglementeze Direcţia pentru 
Investigarea Infracțiunilor Săvârșite de  Judecători și Procurori, şi reglementarea acesteia la 
nivel de Secție în cadrul PICCJ.  
 
După articolul 88, se introduce o secțiune nouă, Secțiunea 21 – „Direcția Secția pentru 
Investigarea Infracțiunilor Săvârșite de  Judecători și Procurori”, cu următorul cuprins: 
„Art. 881 - (1) În cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție se înființează și 
funcționează Direcția Secția pentru Investigarea Infracțiunilor Săvârșite de Judecători și Procurori 
care are competența de a efectua urmărirea penală pentru infracțiunile săvârșite de judecători și 
procurori, inclusiv cei care au calitatea de membri ai Consiliului Superior al Magistraturii și 
judecătorii și procurorii militari 
(2) Direcția Secția pentru Investigarea Infracțiunilor Săvârșite de Judecători și Procurori îşi 
exercită atribuţiile pe întreg teritoriul României.  
(3) Procurorii din cadrul Direcției Secției de efectuează în mod obligatoriu urmărirea penală în 
cauzele prevăzute la alin. (1). În cazul infracțiunilor săvârșite de judecătorii și procurorii militari, 
dispozițiile articolului 56 alin. (4) din Codul de procedură penală nu sunt aplicabile.   
(4) Procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie conduce 
Direcția Secția pentru Investigarea Infracțiunilor Săvârșite de Judecători și Procurori prin 
intermediul procurorului şef al acestei direcții secții. Procurorul general al Parchetului de pe 
lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie soluţionează conflictele de competenţă apărute între 
Direcția Secția pentru Investigarea Infracțiunilor Săvârșite de Judecători și Procurori şi celelalte 
structuri sau unităţi din cadrul Ministerului Public.  
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(5) Direcția Secția pentru Investigarea Infracțiunilor Săvârșite de Judecători și Procurori are 
personalitate juridică şi sediul în municipiul Bucureşti. 
Art. 882 - (1) Direcția Secția pentru Investigarea Infracțiunilor Săvârșite de Judecători și Procurori 
îşi desfăşoară activitatea potrivit principiului legalităţii, al imparţialităţii şi al controlului ierarhic. 
(2) Direcția Secția pentru Investigarea Infracțiunilor Săvârșite de Judecători și Procurori este 
independentă în raport cu instanţele judecătoreşti şi cu parchetele de pe lângă acestea, precum şi 
în relaţiile cu celelalte autorităţi publice, exercitându-şi atribuţiile numai în temeiul legii şi 
pentru asigurarea respectării acesteia.  
Art. 883 - (1) Direcția Secția pentru Investigarea Infracțiunilor Săvârșite de Judecători și Procurori 
este condusă de un procuror şef, asimilat prim-adjunctului procurorului general al Parchetului de 
pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, ajutat de 2 adjuncți,  asimilați adjunctului 
procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. 
(2) Procurorul-șef al Direcției Secției pentru Investigarea Infracțiunilor Săvârșite de Judecători și 
Procurori și adjuncții acestuia este numit în funcție și revocat din funcție în aceleași condiții și 
potrivit aceleași proceduri prevăzute de pentru procurorul-șef al Direcției Naționale Anticorupție 
și adjuncții acestuia, dispozițiile art. 54 – art. 544 din Legea nr. 303/2004, care se aplică 
aplicându-se în mod corespunzător.  
(3) Procurorul şef al Direcția Secția pentru Investigarea Infracțiunilor Săvârșite de Judecători și 
Procurori este ordonator terțiar de credite. 
(4) Direcția Secția pentru Investigarea Infracțiunilor Săvârșite de Judecători și Procurori 
funcționează cu un număr maxim de 50 20 de posturi, din care 20 8 de posturi de procuror și 30 12 
de posturi de personal auxiliar de specialitate și personal economic și administrativ. Numărul 
maxim de posturi poate fi modificat prin hotărâre a Guvernului.  
(5) În scopul efectuării în mod temeinic a activităţilor de descoperire şi de urmărire a 
infracţiunilor săvârșite de magistrați, Direcția Secția pentru Investigarea Infracțiunilor Săvârșite 
de Judecători și Procurori poate folosi specialiștii din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte 
de Casație și Justiție. Procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și 
Justiție stabilește specialiștii care sprijină activitatea Direcției Secției pentru Investigarea 
Infracțiunilor Săvârșite de Judecători și Procurori.  
(6) Finanţarea cheltuielilor curente şi de capital ale Direcției Secției pentru Investigarea 
Infracțiunilor Săvârșite de Judecători și Procurori se asigură de la bugetul de stat bugetul 
Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție. 
Art. 884 -  (1) Direcția pentru Investigarea Infracțiunilor Săvârșite de Judecători și Procurori se 
poate organiza în secţii conduse de procurori şefi secţie, ajutaţi de procurori şefi adjuncţi secţie. 
Secţiile se pot înfiinţa şi se pot desfiinţa prin ordin al procurorului şef al Direcției, cu avizul 
secției pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii. 
(2) În cadrul Direcției pentru Investigarea Infracțiunilor Săvârșite de Judecători și Procurori 
funcţionează colegiul de conducere, care hotărăşte asupra problemelor generale de conducere ale 
acestei direcţii. 
(3) Colegiul de conducere al Direcției pentru Investigarea Infracțiunilor Săvârșite de Judecători și 
Procurori este constituit din procurorul şef, adjuncții acestuia şi 4 procurori aleşi în adunarea 
generală a procurorilor. 
(4) Dispoziţiile art. 49 alin. (3) - (7) se aplică în mod corespunzător. 
Art. 885 - (1) Adunarea generală a procurorilor Direcției pentru Investigarea Infracțiunilor Săvârșite 
de Judecători și Procurori se convoacă de către procurorul şef al acestei direcţii, anual sau ori de 
câte ori este necesar. 
(2) Dispoziţiile art. 51 se aplică în mod corespunzător. 
Art. 886 -  În exercitarea atribuţiilor ce-i revin, procurorul şef al Direcția Secția pentru 
Investigarea Infracțiunilor Săvârșite de Judecători și Procurori emite ordine cu caracter intern. 
Art. 887 - (1) Direcția pentru Investigarea Infracțiunilor Săvârșite de Judecători și Procurori se 
încadrează cu procurori numiţi prin ordin al procurorului şef cu avizul Secției pentru procurori a 



 7 

Consiliului Superior al Magistraturii, în limita posturilor prevăzute în statul de funcţii, aprobat 
potrivit legii.   
(2) Pentru a fi numiţi în cadrul Direcția Secția pentru Investigarea Infracțiunilor Săvârșite de 
Judecători și Procurori, procurorii trebuie să nu fi fost sancționați disciplinar, să aibă cel puțin 
gradul de parchet de pe lângă tribunal să fi funcționat la parchetul de pe lângă curte de apel, o 
bună pregătire profesională, o conduită morală ireproşabilă, o vechime de cel puţin 8 12 ani în 
funcţia de procuror şi să fi fost declaraţi admişi în urma interviului organizat de comisia 
constituită în acest scop. Dispozițiile art. 44 alin. (2) din Legea nr. 303/2004 se aplică în mod 
corespunzător.   
(3) La interviu poate participa orice procuror care îndeplineşte condiţiile prevăzute la alin. (2). 
(4) Interviul constă în verificarea pregătirii profesionale, a capacităţii de a lua decizii şi de a-şi 
asuma răspunderea, a rezistenţei la stres, precum şi altor calităţi specifice. 
(5) La evaluarea candidaţilor vor fi avute în vedere şi activitatea desfăşurată de procurori, 
cunoaşterea unei limbi străine şi cunoştinţele de operare pe calculator. 
(6) Comisia prevăzută la alin. (2) este numită prin ordin al procurorului şef al Direcției pentru 
Investigarea Infracțiunilor Săvârșite de Judecători și Procurori şi este formată din procurorul-șef și 
cei doi adjuncți ai acestuia de la Direcția pentru Investigarea Infracțiunilor Săvârșite de Judecători 
și Procurori. Din comisie pot face parte şi specialişti în psihologie, resurse umane şi alte domenii. 
(7) Procurorul şef al Direcției pentru Investigarea Infracțiunilor Săvârșite de Judecători și Procurori 
evaluează, anual, rezultatele obţinute de procurorii din cadrul direcției. 
(8) Procurorii numiţi în cadrul Direcției pentru Investigarea Infracțiunilor Săvârșite de Judecători și 
Procurori pot fi revocaţi prin ordin al procurorului şef al Direcției pentru Investigarea 
Infracțiunilor Săvârșite de Judecători și Procurori, cu avizul Secției pentru procurori a Consiliului 
Superior al Magistraturii, în cazul exercitării necorespunzătoare a atribuţiilor specifice funcţiei sau 
în cazul aplicării unei sancţiuni disciplinare.  
(9) La data încetării activităţii în cadrul Direcția Secția pentru Investigarea Infracțiunilor Săvârșite 
de Judecători și Procurori, procurorul revine la parchetul de unde provine sau la alt parchet unde 
are dreptul să funcţioneze potrivit legii. 
(10) De la data revenirii la parchetul de unde provin sau la alt parchet unde au dreptul să 
funcţioneze, potrivit legii, procurorii care au activat în cadrul Direcția Secția pentru Investigarea 
Infracțiunilor Săvârșite de Judecători și Procurori îşi redobândesc gradul profesional de execuţie şi 
salarizarea corespunzătoare acestuia avute anterior sau pe cele dobândite ca urmare a 
promovării, în condiţiile legii, în timpul desfăşurării activităţii în cadrul direcţiei.   
(11) Dispoziţiile art. 48 alin. (10) şi (11) din Legea nr. 303/2004, republicată, se aplică în mod 
corespunzător. 
Art. 888 -  (1) Atribuţiile Direcția Secția pentru Investigarea Infracțiunilor Săvârșite de Judecători 
și Procurori sunt următoarele: 
a) efectuarea urmăririi penale, în condiţiile prevăzute în Codul de procedură penală, pentru 
infracţiunile săvârşite de judecători și procurori, inclusiv cei care au calitatea de membri ai 
Consiliului Superior al Magistraturii, precum și de  judecătorii și procurorii militari; 
b) conducerea, supravegherea şi controlul actelor de cercetare penală, efectuate din dispoziţiile 
procurorului de către ofiţerii de poliţie judiciară, în cauzele privind infracţiunile prevăzute la lit. 
a); 
c) sesizarea instanţelor judecătoreşti pentru luarea măsurilor prevăzute de lege şi pentru 
judecarea cauzelor privind infracţiunile prevăzute la lit. a); 
d) participarea, în condiţiile legii, la şedinţele de judecată; 
e) exercitarea căilor de atac împotriva hotărârilor judecătoreşti, în condiţiile prevăzute de lege; 
f) elaborarea raportului anual privind activitatea Direcției pentru Investigarea Infracțiunilor 
Săvârșite de Judecători și Procurori şi prezentarea acestuia Secției pentru procurori a Consiliului 
Superior al Magistraturii şi ministrului justiţiei, nu mai târziu de luna februarie a anului următor. 
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Ministrul justiţiei va prezenta Parlamentului concluziile asupra raportului de activitate al 
Direcţiei;  
g) constituirea şi actualizarea bazei de date în domeniul infracțiunilor aflate în domeniul de 
competență;  
h) exercitarea altor atribuţii prevăzute de lege. 
(2) Direcția pentru Investigarea Infracțiunilor Săvârșite de Judecători și Procurori exercită 
drepturile şi îndeplinește obligațiile procedurale prevăzute de lege, în cauzele privind 
infracţiunile atribuite prin prezenta lege în competenţa sa.” 
 
 
Alineatele (2) şi (3) ale articolului 104 se modifică şi vor avea următorul cuprins: 
(2) Directorul Institutului Naţional al Magistraturii şi cei doi adjuncţi ai acestuia sunt numiţi şi 
revocaţi de Consiliul Superior al Magistraturii. Numirea directorului Institutului Naţional al 
Magistraturii şi a celor doi adjuncţi ai acestuia se face din rândul personalului de instruire de 
specialitate juridică al Institutului, al judecătorilor şi procurorilor sau al cadrelor didactice din 
învăţământul superior juridic acreditat potrivit legii. 
(3) Durata mandatului directorului şi al directorilor adjuncţi ai Institutului este de 4 ani şi 
poate fi reînnoit o singură dată. 
 
 
Se introduce la articolul 104, după alineatul (3), un nou alineat, alin. (31), cu următorul 
cuprins: 
(31) Durata mandatului membrilor consiliului ştiinţific este de 4 ani şi poate fi reînnoit, cu 
excepţia mandatului reprezentantului auditorilor de justiţie, care este ales pe un an. 

 
 
Alineatul (2) al articolului 106 se modifică și va avea următorul cuprins: 
(2) Directorul Institutului Naţional al Magistraturii este ordonator terțiar de credite. 
 
 
 
Propunem eliminarea modificarilor alinetului (3) al art 116 care fac referire la DIISJP 
Alineatul (3) al articolului 116 se completează și va avea următorul cuprins: 
„Art. 116 - (3) Curţile de apel şi parchetele de pe lângă aceste curţi, Înalta Curte de Casaţie şi 
Justiţie, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Direcţia Naţională Anticorupţie, 
Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism și Direcția pentru 
Investigarea Infracțiunilor Săvârșite de Judecători și Procurori au, de asemenea, în structură un 
compartiment de documentare şi un compartiment de informatică juridică. Compartimentele de 
informatică juridică se pot organiza şi în structura tribunalelor, a tribunalelor specializate, a 
judecătoriilor şi a parchetelor de pe lângă aceste instanţe.” 
 
 
Alineatul (4) al articolului 118 se modifică și va avea următorul cuprins: 
(4) Personalul de specialitate informatică este subordonat preşedintelui instanţei din care face 
parte. 
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Propunem eliminarea amendării articolelor 124 şi 126 dată fiind propunerea de eliminarea a 
DIISJP 
Articolul 124 se completează și va avea următorul cuprins: 
Modul de utilizare a personalului de poliţie pentru asigurarea protecţiei judecătorilor şi 
procurorilor, precum şi modul de utilizare a personalului Jandarmeriei Române pentru asigurarea 
pazei sediilor instanţelor judecătoreşti şi parchetelor, a bunurilor şi valorilor aparţinând acestora, 
supravegherea accesului şi menţinerea ordinii interioare se stabilesc prin protocol încheiat între 
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, 
Direcţia Naţională Anticorupţie și Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate 
Organizată şi Terorism, Direcția pentru Investigarea Infracțiunilor Săvârșite de Judecători și 
Procurori  sau, după caz, Ministerul Justiţiei şi Ministerul Afacerilor Interne.” 
 
 
Alineatele (4) și (5) al articolului 126 se completează și vor avea următorul cuprins: 
„Art. 126 - (4) Personalul din cadrul departamentului economico-financiar şi administrativ este 
încadrat de către preşedintele Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, procurorul general al Parchetului 
de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, procurorul-şef al Direcţiei Naţionale Anticorupţie, 
procurorul-şef al Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism, 
procurorul șef al Direcției pentru Investigarea Infracțiunilor Săvârșite de Judecători și Procurori,  
preşedintele curţii de apel sau, după caz, procurorul general al parchetului de pe lângă curtea de 
apel. 
(5) Concursul prevăzut la alin. (1) şi (4) se organizează potrivit unui regulament aprobat de 
preşedintele Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, de ministrul justiţiei, de procurorul general al 
Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie sau, după caz, de procurorul-şef al 
Direcţiei Naţionale Anticorupţie, al Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate 
Organizată şi Terorism ori al Direcției pentru Investigarea Infracțiunilor Săvârșite de Judecători și 
Procurori.” 
 
 
 
Alineatul (2) al articolului 131 se modifică și va avea următorul cuprins: 
(2) Bugetul curților de apel, al tribunalelor, al tribunalelor specializate și al judecătoriilor este 
gestionat de Consiliul Superior al Magistraturii, președintele acestuia având calitatea de ordonator 
principal de credite. 
 
 
Alineatele (3) și (4) ale articolului 132 se completează și vor avea următorul conținut: 
(3) Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Direcţia Naţională Anticorupţie, 
Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism și Direcția pentru 
Investigarea Infracțiunilor Săvârșite de Judecători și Procurori îşi elaborează propriile proiecte de 
buget anual. În bugetul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie sunt cuprinse şi 
bugetele parchetelor de pe lângă celelalte instanţe judecătoreşti. 
(4) Proiectele de bugete elaborate potrivit alin. (1) şi (3) se supun avizului conform al Secției 
pentru judecători sau, după caz, a Secției pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii. 
 
 
Alineatul (2) al articolului 133 se completează și va avea următorul cuprins: 
(2) Preşedintele Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie şi preşedinţii curţilor de apel, împreună cu 
ministrul justiţiei, procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie 
sau, după caz, procurorul-şef al Direcţiei Naţionale Anticorupţie, procurorul-şef al Direcţiei de 
Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism, procurorul șef al Direcției 
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pentru Investigarea Infracțiunilor Săvârșite de Judecători și Procurori analizează anual volumul de 
activitate al instanţelor şi parchetelor şi, în funcţie de rezultatele analizei, iau măsuri pentru 
suplimentarea sau reducerea numărului de posturi, cu acordul Secției pentru judecători sau, după 
caz, Secției pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii. 
 
 
Alineatul (2) al articolului 134 se modifică și va avea următorul cuprins: 
(2) Pentru Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, numărul maxim de posturi se stabileşte prin hotărâre 
a Guvernului, la propunerea ministrului justiţiei şi a preşedintelui Înaltei Curţi de Casaţie şi 
Justiţie, cu avizul Secției pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii. 
 
 
Se introduce, după articolul 1341, un nou articol, articolul 1342, cu următorul cuprins: 
Art. 1342 – (1) Preşedintele curţii de apel poate dispune ca, la instanţele cu volum mare de 
activitate din circumscripţia curţii de apel, să fie încadrate persoane, foşti judecători care şi-au 
încetat activitatea din motive neimputabile, pentru redactarea proiectelor de hotărâri 
judecătoreşti. 
(2) Dispoziţia prevăzută la alin. (1) poate fi luată pe baza procedurii stabilite de Consiliul Superior 
al Magistraturii, care va cuprinde inclusiv criteriile pentru identificarea situaţiilor în care este 
necesară colaborarea cu foştii judecători. 
(3) Persoanele prevăzute la alin. (1) vor fi încadrate cu contract de muncă pe durată determinată, 
şi nu îndeplinesc funcția de judecător. 
 
 
Articolul 135 se modifică și va avea următorul cuprins:     
„Art. 135 - (1) Statele de funcţii şi de personal pentru curţile de apel, tribunale, tribunale 
specializate, judecătorii şi parchete se aprobă cu avizul conform al Secției pentru judecători sau, 
după caz, al Secției pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii, prin ordin al 
ministrului justiţiei. 

(1) Statele de funcţii şi de personal pentru curţile de apel, tribunal, judecătorii şi parchete se 
aprobă prin ordin al ministrului justiţiei. 
(2) Statele de funcţii şi de personal pentru fiecare instanţă militară şi parchet de pe lângă aceasta 
se aprobă prin ordin comun al ministrului justiţiei şi al ministrului apărării, cu avizul conform al 
Secției pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii.” 
(2) Majorarea sau reducerea schemelor de personal pentru curţile de apel, tribunale, tribunale 
specializate, judecătorii şi parchete se aprobă cu avizul conform al Secțiilor corespunzătoare ale 
Consiliului Superior al Magistraturii, prin ordin al ministrului justiţiei. 

 
 
Art. 136 se modifică şi va avea următorul conţinut: 
Art. 136 - Începând cu data de 1 ianuarie 2019, atribuţiile Ministerului Justiţiei referitoare la 
gestionarea bugetului curţilor de apel, al tribunalelor, al tribunalelor specializate şi al 
judecătoriilor vor fi preluate de Consiliul Superior al Magistraturii. 

 
 
Alineatul (2) al articolului 138 se modifică și va avea următorul cuprins: 
„Art. 138 - (2) Guvernul, Consiliul General al Municipiului Bucureşti, consiliile judeţene şi consiliile 
locale, cu sprijinul prefecturilor, vor pune la dispoziţia Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, a 
Ministerului Justiţiei, a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, a Direcţiei 
Naţionale Anticorupţie și a Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi 
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Terorism și a Direcției pentru Investigarea Infracțiunilor Săvârșite de Judecători și Procurori 
sediile necesare bunei funcţionări a instanţelor judecătoreşti şi a parchetelor.” 
 
 
 
Alineatul (2) al articolului 139 se modifică și va avea următorul cuprins: 
Art. 139 - (2) Regulamentul de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti se aprobă de Secția 
pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii, prin hotărâre care se publică în Monitorul 
Oficial al României, Partea I. 
 
  
Alineatul (1) litera a) și alineatul (2) ale articolului 140 se completează și vor avea următorul 
cuprins:   
Art. 140 - (1) a) organizarea administrativă a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi 
Justiţie, a Direcţiei Naţionale Anticorupţie și a Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de 
Criminalitate Organizată şi Terorism, Direcției pentru Investigarea Infracțiunilor Săvârșite de 
Judecători și Procurori, a parchetelor de pe lângă curţile de apel, tribunale, tribunale pentru 
minori şi familie şi judecătorii; 
(2) Regulamentul de ordine interioară prevăzut la alin. (1) se aprobă prin ordin al ministrului 
justiţiei*), la propunerea procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi 
Justiţie sau, după caz, a procurorului şef al Direcţiei Naţionale Anticorupţie, a procurorului şef al 
Direcţiei de investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism, Direcției pentru 
Investigarea Infracțiunilor Săvârșite de Judecători și Procurori cu avizul Secției pentru procurori a  
Consiliului Superior al Magistraturii. 
 
 
 

 
 
 


