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˝Consiliul Superior al Magistraturii 

este garantul independenţei justiţiei˝ 

(art. 133 alin. 1 din Constituţie, 

republicată) 

                                                                                                                                                                                Anexă la lucrarea nr. 18335/2017   

 

Propuneri privind Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată, cu modificările și completările ulterioare 

 

 

Legea nr. 304/2004 privind statutul 

judecătorilor și procurorilor, 

forma în vigoare 

Proiectul de Lege pentru 

modificarea și completarea Legii 

nr. 303/2004 privind statutul 

judecătorilor și procurorilor, a 

Legii nr. 304/2004 privind 

organizarea judiciară și a Legii nr. 

317/2004 privind Consiliul 

Superior al Magistraturii, 

transmis de Ministerul Justiției la 

data de 31.08.2017 

Propunerile şi observațiile 

formulate de Comisia nr. 1 - 

Legislaţie şi cooperare 

interinstituţională, transmise 

Ministerului Justiției în data de 

24.04.2017 

Observații 

 

Art. 1  

(3) Ministerul Public îşi exercită 

atribuţiile prin procurori constituiţi în 

parchete, în condiţiile legii. 

Alineatul (3) al articolului 1 se 

modifică şi va avea următorul 

cuprins: 

„(3) Ministerul Public îşi exercită 

atribuţiile sub autoritatea ministrului 

justiţiei, prin procurori constituiţi în 

parchete, în condiţiile legii”. 

 DE ACORD: 

CA Brașov, CA București, CA 

Ploiești, CA Suceava, 

Tribunalul Dolj  

 

NU SUNT DE ACORD: 

Tribunalul Cluj, Tribunalul 

Galați, Tribunalul Olt, 

Judecătoria Blaj, Judecătoria 

Constanța, Judecătoria Dej, 

Judecătoria Huedin, 

Judecătoria Hunedoara, 

Judecătoria Iași, Judecătoria 

Motru, Judecătoria Novaci, 
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˝Consiliul Superior al Magistraturii 

este garantul independenţei justiţiei˝ 

(art. 133 alin. 1 din Constituţie, 

republicată) 

Judecătoria Pașcani, 

Judecătoria Tg. Jiu, Judecătoria 

Suceava, Judecătoria Turda, PT 

Alba, PT Buzău, PT Cluj, PT 

Maramureș, PT Militar Iași, PT 

Sibiu, PJ Aiud, PJ Baia Mare, 

PJ Hunedoara, PJ Iași, PJ 

Petroșani, PJ Vișeu de Sus, APR  

 

INSTANȚE: 

CA Tg. Mureș și AMR - potrivit 

art. 131 alin. (1) din Constituţie, 

procurorii îşi desfăşoară 

activitatea sub autoritatea 

ministrului justiţiei, aşa încât, 

pentru acurateţea textului şi 

pentru a elimina orice suspiciune 

de neconstituţionalitate, crede că 

forma corectă a propunerii art. 1 

alin. (3) ar fi următoarea: „(3) 

Ministerul Public îşi exercită 

atribuţiile prin procurori care îşi 

desfăşoară activitatea sub 

autoritatea ministrului justiţiei, 

constituiţi în parchete, în 

condiţiile legii”. 

 

PARCHETE: 

PÎCCJ - modificarea propusă 
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˝Consiliul Superior al Magistraturii 

este garantul independenţei justiţiei˝ 

(art. 133 alin. 1 din Constituţie, 

republicată) 

extinde nejustificat autoritatea 

ministrului justiției în ceea ce 

privește rolul și atribuțiile 

Ministerului Public în condițiile în 

care ministrul justiției trebuie să-

și exercite autoritatea numai cu 

privire la statutul procurorilor, 

conform art. 132 din Constituția 

României. 

Modificările propuse ca 

Ministerul Public să își exercite 

atribuțiile sub autoritatea 

ministrului justiției, echivalează 

cu scoaterea procurorilor din 

autoritatea judecătorească și 

trecerea acestora în autoritatea 

Guvernului. 

Pe cale de consecință, atribuțiile 

în vigoare ale Ministerului Public, 

prevăzute la              art. 63, trec 

sub autoritatea Ministrului 

Justiție, astfel:  

„Ministerul Public exercită, prin 

procurori, următoarele atribuții: 

a) efectuează urmărirea penală în 

cazurile și în condițiile prevăzute 

de lege şi participă, potrivit legii, 

la soluționarea conflictelor prin 

mijloace alternative; 
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˝Consiliul Superior al Magistraturii 

este garantul independenţei justiţiei˝ 

(art. 133 alin. 1 din Constituţie, 

republicată) 

b) conduce și supraveghează 

activitatea de cercetare penală a 

poliției judiciare, conduce și 

controlează activitatea altor 

organe de cercetare penală; 

c) sesizează instanțele 

judecătorești pentru judecarea 

cauzelor penale, potrivit legii; 

d) exercită acțiunea civilă, în 

cazurile prevăzute de lege; 

e) participă, în condițiile legii, la 

ședințele de judecată; 

f) exercită căile de atac împotriva 

hotărârilor judecătorești, în 

condițiile prevăzute de lege; 

g) apără drepturile și interesele 

legitime ale minorilor, ale 

persoanelor puse sub interdicție, 

ale dispăruților și ale altor 

persoane, în condițiile legii; 

h) acționează pentru prevenirea și 

combaterea criminalității, sub 

coordonarea ministrului justiției, 

pentru realizarea unitară a 

politicii penale a statului; 

i) studiază cauzele care generează 

sau favorizează criminalitatea, 

elaborează și prezintă ministrului 

justiției propuneri în vederea 
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˝Consiliul Superior al Magistraturii 

este garantul independenţei justiţiei˝ 

(art. 133 alin. 1 din Constituţie, 

republicată) 

eliminării acestora, precum și 

pentru perfecționarea legislației 

în domeniu; 

j) verifică respectarea legii la 

locurile de deținere preventivă; 

k) exercită orice alte atribuții 

prevăzute de lege.” 

DIICOT – Nu susține 

modificarea, apreciind că textul în 

vigoare este perfect constituțional. 

Combinația dintre cele două texte 

constituționale, unul care consacră 

rolului ministerului public, iar 

celălalt vizează statututul 

procurorului este de natură a crea 

confuzii privind controlul ierarhic. 

PCA Galați - modificarea 

preconizată a dispoziţiilor alin. 3 

al art. l realizează o extindere a 

autorităţii ministrului justiţiei în 

ceea cc priveşte rolul şi atribuţiile 

Ministerului Public, fiind necesară 

menţinerea actualei reglementări. 

PT Huneadoara, PJ Deva - se 

impune definirea noțiunii „sub 

autoritatea Ministrului Justiției” 

folosită în art. 1 alin. (3) și 62 

alin. (1), în sensul de a se preciza 

în mod expres că este o autoritate 
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˝Consiliul Superior al Magistraturii 

este garantul independenţei justiţiei˝ 

(art. 133 alin. 1 din Constituţie, 

republicată) 

administrativă care nu conferă 

Ministrului Justiției posibilitatea 

de a interveni în actul de justiție. 

PT Minori și Familie Brașov - 

consideră că modificarea art. 3 

alin. (l) este criticabilă, având în 

vedere că acesta, în redactarea 

actuală, nu făcea altceva decât să 

preia norma constituţională din 

art. 131 alin. 2. I se pare oportun, 

având în vedere că textele din 

Constituţia României au, în 

principal, valoare de principii, să 

se definească prin lege specială ce 

sc înţelege prin autoritatea 

ministrului justiţiei, astfel încât să 

fie întărită şi subliniată 

independenţa Ministerului Public 

faţă de executiv. 

PJ Cluj-Napoca - introducerea 

sintagmei sub autoritatea 

Ministrului Justiţiei în cuprinsul 

Legii nr. 304/2004 privind 

organizarea judiciară, chiar dacă 

are suport constituţional, ar fi de 

natură să conducă la ştirbirea 

independenţei procurorilor şi la 

crearea aparenţei de ingerenţă a 

politicului în activitatea 
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˝Consiliul Superior al Magistraturii 

este garantul independenţei justiţiei˝ 

(art. 133 alin. 1 din Constituţie, 

republicată) 

Ministerului Public. 

PJ Gurahonț - această 

modificare este de natură a da 

impresia politizării Ministerului 

Public. Apreciază că nu este utilă 

introducerea acestei sintagme, cu 

atât mai mult cu cât textul art. 1 

alin. (3) din Legea 304/2004 nu 

face decât să reia prevederile art. 

121 alin. (20 din Constituție. 

PJ Oravița - propune înlăturarea 

sintagmei ,,sub autoritatea 

ministrului justiţiei”. Sintagma nu 

este numai ambiguă întrucât nu se 

explică ce înseamnă autoritate, dar 

întăreşte susţinerile din 

cauzuistica CEDO, în ceea ce 

priveşte catalogări ale procurorilor 

români ca agenţi guvernamentali 

şi nu ca  magistraţi care se bucură 

de independenţă. 

PJ Onești - trecerea Ministerului 

Public în subordinea Ministerului 

de Justiţie şi orice acte care 

implică Ministerul Justiţiei în 

activitatea parchetelor nu pot fi 

acceptate într-o societate 

democratică, aceste prevederi 

fiind o ingerinţă clară a politicului 
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˝Consiliul Superior al Magistraturii 

este garantul independenţei justiţiei˝ 

(art. 133 alin. 1 din Constituţie, 

republicată) 

în actul de justiţie, astfel 

modificările propuse la art. 1, art. 

62, art. 69, art. 79 ind. 4 din lege 

ar trebui înlăturate. 

 

ALTE PROPUNERI: 

Doamnele procruor Doina 

Grosu și Monica Pop de la 

PÎCCJ - modificarea art. 1 alin. 3 

și a art. 62 alin. 1, în sensul că 

Ministerul Public își exercită 

atribuțiile sub autoritatea 

ministrului justiției, înseamnă 

scoaterea procurorilor din 

autoritatea judecătorească și 

trecerea în autoritatea guvernului.  

Atribuțiile Ministerului Public, 

prevăzute la art. 63, trec sub 

autoritatea Ministrului Justiție. 

Atribuțiile care se exercită sub 

autoritatea Ministrului Justiției, 

dintre cele prevăzute la art. 63 

poate ar trebui să fie mai clar 

precizate în cuprinsul legii, fără a 

aduce atingere atribuțiilor ce se 

exercită conform principiului 

legalității și imparțialității. 

Art. 14 - (1) Procedura judiciară se 

desfăşoară în limba română. 
  Judecătoria Orșova - propune 

modificarea art. 14 în sensul 
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˝Consiliul Superior al Magistraturii 

este garantul independenţei justiţiei˝ 

(art. 133 alin. 1 din Constituţie, 

republicată) 

(2) Cetăţenii români aparţinând 

minorităţilor naţionale au dreptul să 

se exprime în limba maternă, în faţa 

instanţelor de judecată, în condiţiile 

prezentei legi. 

(3) În cazul în care una sau mai multe 

părţi solicită să se exprime în limba 

maternă, instanţa de judecată trebuie 

să asigure, în mod gratuit, folosirea 

unui interpret sau traducător 

autorizat. 

(4) În situaţia în care toate părţile 

solicită sau sunt de acord să se 

exprime în limba maternă, instanţa de 

judecată trebuie să asigure 

exercitarea acestui drept, precum şi 

buna administrare a justiţiei, cu 

respectarea principiilor 

contradictorialităţii, oralităţii şi 

publicităţii. 

(5) Cererile şi actele procedurale se 

întocmesc numai în limba română. 

(6) Dezbaterile purtate de părţi în 

limba maternă se înregistrează, 

consemnându-se în limba română. 

Obiecţiunile formulate de cei 

interesaţi cu privire la traduceri şi 

consemnarea acestora se rezolvă de 

instanţa de judecată până la 

înlăturării prevederilor cu 

exprimarea în limba maternă în 

justiţie a minorităţilor din 

România. Minoritarii sunt cetăţeni 

români şi trebuie să cunoască 

limba oficială, română. Nu există 

ţări în care Justiţia să se realizeze 

oficial în limba maternă a 

minoritarilor, în Germania sunt 

francezi, în Franţa sunt germani şi 

spanioli în Corsica, în Spania sunt 

francezi, dar statele respective nu 

le asigură în justiţie traducător în 

limba lor maternă, folosindu-se 

limba oficială a ţării. 
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˝Consiliul Superior al Magistraturii 

este garantul independenţei justiţiei˝ 

(art. 133 alin. 1 din Constituţie, 

republicată) 

încheierea dezbaterilor din acel 

dosar, consemnându-se în încheierea 

de şedinţă. 

(7) Interpretul sau traducătorul va 

semna pe toate actele întocmite, 

pentru conformitate, atunci când 

acestea au fost redactate sau 

consemnarea s-a făcut în baza 

traducerii sale. 

 

 

Art. 16 - (1) Hotărârile 

judecătoreşti trebuie respectate şi 

duse la îndeplinire în condiţiile legii. 

Alineatul (1) al articolului 16 se 

modifică şi va avea următorul 

cuprins: 

„(1) Hotărârile judecătoreşti trebuie 

respectate şi duse la îndeplinire în 

condiţiile legii, într-un termen 

rezonabil”. 

 DE ACORD: 

CA Brașov, CA Ploiești, CA 

Suceava, Tribunalul Dolj, 

Tribunalul Olt, Judecătoria 

Galați, Judecătoria Gherla, 

Judecătoria Huedin, 

Judecătoria Motru,      

Judecătoria Turda, DIICOT, 

PT Maramureș, PJ Iași, PJ 

Vișeu de Sus, APR  

 

NU SUNT DE ACORD: 

Tribunalul Argeș, Tribunalul 

Cluj (cu precizareacă se propune 

menţinerea formei actuale, fara 

notiunea de „termen rezonabil”), 

Judecătoria Dej, Judecătoria 

Cluj-Napoca, Judecătoria 

Suceava, PT Cluj, PT Sibiu, PT 

Militar Iași, PJS 2 București, PJ 
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˝Consiliul Superior al Magistraturii 

este garantul independenţei justiţiei˝ 

(art. 133 alin. 1 din Constituţie, 

republicată) 

Baia Mare  
 

PT Brașov - nu este necesară 

completarea „într-un termen 

rezonabil”, pentru următoarele 

argumente: Legea nr.304/2004 

reglementează organizarea 

judiciară, or punerea în executare 

a hotărârilor nu se mai efectuează 

de către instanţe şi parchete. 

Implicaţiile care pot fi deduse, 

spre exemplu, legat de procedura 

contestaţiei la executare sunt 

supuse, normativ, reglementărilor 

distincte ale Codului de procedură 

civilă, precum şi standardelor 

fixate de art.6 din Convenţia 

europeană a drepturilor omului, 

privind durata rezonabilă a 

procedurilor, având în vedere că 

faza execuţională face parte din 

„proces”. 

 

Art. 19 

(21) În cadrul Înaltei Curţi de 

Casaţie şi Justiţie funcţionează 

Completul pentru soluţionarea 

recursului în interesul legii, 

Completul pentru dezlegarea unor 

Alineatul (21) al articolului 19 se 

modifică și va avea următorul 

cuprins: 

„(22) În cadrul Înaltei Curți de 

Casație și Justiție funcționează 

Completul pentru soluționarea 

recursului în interesul legii, 

 DE ACORD: 

CA Brașov, CA București, CA 

Ploiești, CA Suceava, 

Tribunalul Cluj, Tribunalul 

Dolj, Tribunalul Olt, 

Judecătoria Galați, Judecătoria 

Gherla, Judecătoria Huedin, 
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˝Consiliul Superior al Magistraturii 

este garantul independenţei justiţiei˝ 

(art. 133 alin. 1 din Constituţie, 

republicată) 

chestiuni de drept, precum şi 4 

complete de 5 judecători. 

Completul pentru dezlegarea unor 

chestiuni de drept, precum și 

completele de 5 judecători”. 

Judecătoria Motru, Judecătoria 

Turda,  DIICOT, PT Militar 

Iași,  PJ Baia Mare, PJ Vișeu de 

Sus,  
 

NU SUNT DE ACORD: 

Judecătoria Dej  
 

AMR susține propunerea 

Comisiei nr. 1, referitoare la 

anterioara formă a Proiectului, și 

consideră că modalitatea în care 

este gândită compunerea 

completelor – ca număr și 

specializare a judecătorilor, fără a 

se da preeminență uneia sau alteia 

dintre secții – va avea efecte 

pozitive atât asupra organizării, 

cât și asupra jurisprudenței 

instanței supreme, iar, pe cale de 

consecință, asupra jurisprudenței 

celorlalte instanțe judecătorești. 

Art. 21*) - 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 

  ÎCCJ - având în vedere Decizia 

Curţii Constituţionale nr. 

321/2017, propune completarea 

art. 21 din Legea nr. 304/2004, în 

sensul de a se stabili competenţa 

Secţiei I civile, a Secţiei a Il-a 

civile şi a Secţiei de contencios 
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˝Consiliul Superior al Magistraturii 

este garantul independenţei justiţiei˝ 

(art. 133 alin. 1 din Constituţie, 

republicată) 

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. 

 

_____________ 

 

    *) Dispoziţiile art. 21 raportate la 

cele ale art. 29 alin. (5) teza a doua 

din Legea nr. 47/1992 privind 

organizarea şi funcţionarea Curţii 

Constituţionale sunt constituţionale 

în măsura în care nu exclud 

posibilitatea formulării recursului 

împotriva hotărârii judecătoreşti de 

respingere a cererii de sesizare a 

Curţii Constituţionale pronunţate de 

ultima instanţă în ierarhia instanţelor 

judecătoreşti. (a se vedea Decizia 

Curţii Constituţionale nr. 321/2017) 

administrativ şi fiscal de a 

soluţiona recursurile prevăzute în 

art. 29 alin. (5) din Legea nr. 

47/1992, exercitate împotriva 

încheierilor prin care la nivelul 

fiecăreia dintre aceste secţii se 

resping cererile de sesizare a 

Curţii Constituţionale. 

 

   Art. 24*) - 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 

  ÎCCJ - având în vedere Decizia 

Curţii Constituţionale nr. 

321/2017, propune completarea 

art. 24 din Legea nr. 304/2004 cu 

un nou alineat, prin care să se 

stabilească, în materie penală, 

competenţa Completelor de 5 
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˝Consiliul Superior al Magistraturii 

este garantul independenţei justiţiei˝ 

(art. 133 alin. 1 din Constituţie, 

republicată) 

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. 

 

_____________ 

 

    *) Dispoziţiile art. 24 raportate la 

cele ale art. 29 alin. (5) teza a doua 

din Legea nr. 47/1992 privind 

organizarea şi funcţionarea Curţii 

Constituţionale sunt constituţionale 

în măsura în care nu exclud 

posibilitatea formulării recursului 

împotriva hotărârii judecătoreşti de 

respingere a cererii de sesizare a 

Curţii Constituţionale pronunţate de 

ultima instanţă în ierarhia instanţelor 

judecătoreşti. (a se vedea Decizia 

Curţii Constituţionale nr. 321/2017) 

judecători de a soluţiona 

recursurile prevăzute în art. 29 

alin. (5) din Legea nr. 47/1992, 

exercitate împotriva încheierilor 

prin care Secţia penală şi 

Completele de 5 judecători 

resping cererile de sesizare a 

Curţii Constituţionale. 

 

 

 

Art. 28 - (1) Conducerea Înaltei 

Alineatele (1) şi (3) ale articolului 

28 se modifică şi vor avea 

următorul cuprins: 

„(1) Conducerea înaltei Curţi de 

Articolul 28 se modifică şi va 

avea următorul cuprins: 

„Art. 28  

(1) Textul este identic cu cel 

DE ACORD: 

CA Brașov, CA București, CA 

Ploiești, CA Suceava, 

Tribunalul Cluj, Tribunalul 



  

 

 
Adresa: Bucureşti, Calea Plevnei, Nr. 141 B, Sector 6 

Tel: 3116900; Fax:3116901  
Web: www.csm1909.ro 

15 

˝Consiliul Superior al Magistraturii 

este garantul independenţei justiţiei˝ 

(art. 133 alin. 1 din Constituţie, 

republicată) 

Curţi de Casaţie şi Justiţie se exercită 

de preşedinte, vicepreşedinte şi 

colegiul de conducere. 

 

 (2) Preşedintele reprezintă Înalta 

Curte de Casaţie şi Justiţie în relaţiile 

interne şi internaţionale. 

 

   

 

 

 

 

(3) Preşedintele, vicepreşedintele şi 

9 judecători, aleşi pe o perioadă de 3 

ani în adunarea generală a 

judecătorilor, cu reprezentarea 

fiecărei secţii, constituie Colegiul de 

conducere al Înaltei Curţi de Casaţie 

şi Justiţie. Când se dezbat probleme 

economico-financiare şi 

administrative, la şedinţele colegiului 

de conducere participă managerul 

economic al Înaltei Curţi de Casaţie 

şi Justiţie, care are vot consultativ. La 

şedinţele colegiilor de conducere pot 

participa şi preşedinţii de secţii. 

Casaţie şi Justiţie se exercită de 

preşedinte, doi vicepreşedinţi şi 

colegiul de conducere. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) Preşedintele, cei doi 

vicepreşedinţi şi câte doi 

judecători de la fiecare secţie, aleşi 

pe o perioadă de 4 ani în adunarea 

generală a judecătorilor, constituie 

Colegiul de conducere al Înaltei 

Curţi de Casaţie şi Justiţie. Când se 

dezbat probleme económico-

financiare şi administrative, la 

şedinţele colegiului de conducere 

participă managerul economic al 

Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, 

care are vot consultativ. La şedinţele 

colegiilor de conducere pot participa 

şi preşedinţii de secţii”. 

propus în proiectul anterior, cu 

privire la care Comisia nr. 1 nu a 

formulat observații. 

(2) Preşedintele reprezintă Înalta 

Curte de Casaţie şi Justiţie în 

relaţiile interne şi internaţionale. 

Dispoziţiile Ordonanţei 

Guvernului nr. 32/1998 privind 

organizarea cabinetului 

demnitarului din administraţia 

publică centrală, cu modificările 

ulterioare, se aplică în mod 

corespunzător. 

 

„(3) Preşedintele, cei doi 

vicepreședinți și câte doi 

judecători de la fiecare secție, 
aleşi pe o perioadă de 3 ani în 

adunarea generală a judecătorilor, 

constituie Colegiul de conducere al 

Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie. 

Când se dezbat probleme 

economico-financiare şi 

administrative, la şedinţele 

colegiului de conducere participă 

managerul economic al Înaltei 

Curţi de Casaţie şi Justiţie, care are 

vot consultativ. La şedinţele 

colegiilor de conducere pot 

Dolj, Tribunalul Gorj, 

Tribunalul Olt, Judecătoria 

Gherla, Judecătoria Huedin, 

Judecătoria Motru, Judecătoria 

Turda, DIICOT, PT Militar 

Iași, PJ Baia Mare, PJ Vișeu de 

Sus 
 

NU SUNT DE ACORD: 

Judecătoria Dej, Judecătoria 

Suceava 
 

Judecătoria Sânnicolau Mare, 
AFJR - în prezent, la nivelul 

Înaltei Curți de Casație și Justiție 

există deja 2 vicepreședinți. 

UNJR – mandatul trebuie 

schimbat din 4 în 3 ani. 
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˝Consiliul Superior al Magistraturii 

este garantul independenţei justiţiei˝ 

(art. 133 alin. 1 din Constituţie, 

republicată) 

participa şi preşedinţii de secţii”. 

(aceasta este forma propusă de 

Ministerul Justiției anterior, cu 

privire la care Comisia nr. 1 nu a 

formulat observații) 

 

 

Art. 29  

(2) Colegiul de conducere al Înaltei 

Curţi de Casaţie şi Justiţie este 

prezidat de către preşedinte, iar în 

lipsa acestuia, de către 

vicepreşedinte. 

(3) Colegiul de conducere al Înaltei 

Curţi de Casaţie şi Justiţie se 

întruneşte trimestrial sau ori de câte 

ori este necesar, la convocarea 

preşedintelui Înaltei Curţi de Casaţie 

şi Justiţie sau la solicitarea a cel puţin 

3 dintre membrii săi. 

Alineatele (2) şi (3) ale articolului 

29 se modifică şi vor avea 

următorul cuprins: 

„(2) Colegiul de conducere al Înaltei 

Curţi de Casaţie şi Justiţie este 

prezidat de către preşedinte, iar în 

lipsa acestuia, de către un 

vicepreşedinte. 

(3) Colegiul de conducere al Înaltei 

Curţi de Casaţie şi Justiţie se 

întruneşte trimestrial sau ori de câte 

ori este necesar, la convocarea 

preşedintelui Înaltei Curţi de Casaţie 

şi Justiţie, a unuia dintre 

vicepreşedinţi sau la solicitarea a 

cel puţin 3 dintre membrii săi”. 

 DE ACORD: 

CA Brașov, CA București, CA 

Ploiești, CA Suceava, 

Tribunalul Cluj, Tribunalul 

Dolj, Tribunalul Olt, 

Judecătoria Galați, Judecătoria 

Gherla, Judecătoria Huedin, 

Judecătoria Motru, Judecătoria 

Turda, DIICOT, PT Militar 

Iași, PJ Baia Mare, PJ Vișeu de 

Sus 

 

NU SUNT DE ACORD: 

Judecătoria Dej  

Art. 31 - (1) În materie penală, 

completele de judecată se compun 

după cum urmează: 

a) în cauzele date, potrivit legii, în 

competenţa de primă instanţă a 

Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, 

completul de judecată este format din 

3 judecători; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La articolul 31 alineatul (1), 

litera b) se modifică şi va avea 

următorul cuprins: 

ÎCCJ - propune completarea art. 

31 alin. (1) din Legea nr. 

304/2004, în sensul de a se stabili 

că, în materie penală, recursurile 

împotriva încheierilor prin care 

curţile de apel şi Curtea Militară 

de Apel resping cererile de 

sesizare a Curţii Constituţionale 
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˝Consiliul Superior al Magistraturii 

este garantul independenţei justiţiei˝ 

(art. 133 alin. 1 din Constituţie, 

republicată) 

b) pentru contestaţiile împotriva 

hotărârilor pronunţate de judecătorii 

de drepturi şi libertăţi şi judecătorii 

de cameră preliminară de la curţile de 

apel şi Curtea Militară de Apel, 

completul de judecată este format 

dintr-un judecător; 

c) pentru apelurile împotriva 

hotărârilor pronunţate în primă 

instanţă de curţile de apel şi de 

Curtea Militară de Apel, completul 

de judecată este format din 3 

judecători; 

d) pentru contestaţiile împotriva 

hotărârilor pronunţate de judecătorii 

de drepturi şi libertăţi şi judecătorii 

de cameră preliminară de la Înalta 

Curte de Casaţie şi Justiţie, completul 

de judecată este format din 2 

judecători; 

    e) pentru contestaţiile împotriva 

încheierilor pronunţate în cursul 

judecăţii în primă instanţă de curţile 

de apel şi Curtea Militară de Apel, 

completul de judecată este format din 

3 judecători; 

    f) pentru contestaţiile prevăzute în 

art. 2501 alin. (1) din Codul de 

procedură penală împotriva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„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 judecă în complet format din 3 

judecători. 

De asemenea, propune 

reglementarea procedurii de 

judecată a recursului exercitat 

împotriva încheierilor prin care 

instanţele judecătoreşti resping 

cererile de sesizare a Curţii 

Constituţionale, întrucât calea de 

atac a recursului nu este prevăzută 

în Codul de procedură penală. 
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˝Consiliul Superior al Magistraturii 

este garantul independenţei justiţiei˝ 

(art. 133 alin. 1 din Constituţie, 

republicată) 

încheierilor pronunţate în cursul 

judecăţii în apel de curţile de apel şi 

Curtea Militară de Apel, completul 

de judecată este format din 3 

judecători. 

    g) pentru judecarea recursurilor în 

casaţie împotriva deciziilor 

pronunţate în apel de curţile de apel 

şi de Secţia penală a Înaltei Curţi de 

Casaţie şi Justiţie, după admiterea în 

principiu, completul de judecată este 

format din 3 judecători. 

    (2) În celelalte materii, completele 

de judecată se compun din 3 

judecători ai aceleiaşi secţii. 

    (3) Dacă numărul de judecători 

necesar formării completului de 

judecată nu se poate asigura, acesta 

se constituie cu judecători de la 

celelalte secţii, desemnaţi de către 

preşedintele sau vicepreşedintele 

Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, 

prin tragere la sorţi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alineatul (3) al articolului 31 se 

modifică şi va avea următorul 

cuprins: 

„(3) Dacă numărul de judecători 

necesar formării completului de 

judecată nu se poate asigura, acesta 

se constituie cu judecători de la 

celelalte secţii, desemnaţi de către 

preşedintele sau unul dintre cei doi 

vicepreşedinţi ai Înaltei Curţi de 

Casaţie şi Justiţie, prin tragere la 

sorţi”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DE ACORD: 

CA Brașov, CA București, CA 

Ploiești, CA Suceava, 

Tribunalul Cluj, Tribunalul Olt, 

Judecătoria Galați, Judecătoria 

Huedin, Judecătoria Motru, 

Judecătoria Turda, DIICOT, 

PT Militar Iași, PJ Baia Mare 

PJ, Vișeu de Sus  
 

NU SUNT DE ACORD: 

Judecătoria Dej  

 

 

Art. 32 - (1) La începutul fiecărui 

an, în materie penală se stabilesc 

complete de 5 judecători formate 

Articolul 32 se modifică şi va avea 

următorul cuprins: 

„Art. 32 - (1) La începutul fiecărui 

an, la propunerea preşedintelui 

sau a vicepreşedinţilor Înaltei 

Articolul 32 se modifică și va 

avea următorul cuprins: 

„Art. 32 – (1) Textul este identic 

cu cel propus în proiectul anterior, 

cu privire la care Comisia nr. 1 nu 

DE ACORD: 

CA Brașov, CA București, CA 

Ploiești, CA Suceava, 

Tribunalul Cluj, Tribunalul 

Dolj, Tribunalul Olt, 
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˝Consiliul Superior al Magistraturii 

este garantul independenţei justiţiei˝ 

(art. 133 alin. 1 din Constituţie, 

republicată) 

numai din judecători din cadrul 

Secţiei penale a Înaltei Curţi de 

Casaţie şi Justiţie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) În alte materii decât cea penală 

se stabilesc la începutul fiecărui an 

două complete de 5 judecători. 

 

 

(3) În compunerea completelor 

prevăzute la alin. (2) intră, de regulă, 

judecători specializaţi, în funcţie de 

natura cauzei. 

 

 (4) Colegiul de conducere al 

Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie 

aprobă numărul şi compunerea 

completelor de 5 judecători, la 

propunerea preşedintelui Secţiei 

Curţi de Casaţie şi Justiţie, 
Colegiul de conducere aprobă 

numărul şi 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 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 

a formulat observații. 

 

 

 

(2) În materie penală, completele 

de 5 judecători sunt formate 

numai din judecători din cadrul 

Secției penale a Înaltei Curți de 

Casație și Justiție. 

(forma propusă de Ministerul 

Justiției anterior, cu privire la 

care Comisia nr. 1 nu a formulat 

observații) 

 

(3) Textul este identic cu cel 

propus în proiectul anterior, cu 

privire la care Comisia nr. 1 nu a 

formulat observații. 

 

(4) Textul este identic cu cel 

propus în proiectul anterior, cu 

privire la care Comisia nr. 1 nu a 

formulat observații. 

 

 

 

 

 

 

Judecătoria Huedin, 

Judecătoria Motru, Judecătoria 

Turda, DIICOT, PT Militar 

Iași,  PJ Baia Mare, PJ Vișeu de 

Sus 

 

 NU SUNT DE ACORD: 

Judecătoria Dej  
AMR - Comisia nr. 1 a apreciat, 

în mod îndreptățit, că, în toate 

materiile în care este competent, 

Completul trebuie astfel compus 

încât să includă judecători de la 

toate secțiile. În acest context, 

subliniem că nu există justificare 

punctuală pentru distincția netă 

cuprinsă în Proiect, la alin. 2 și 

alin. 3, în sensul că, atunci când 

completul soluționează cauze 

penale, va fi format numai din 

judecători din cadrul Secției 

penale, iar atunci când 

soluționează cauze din alte 

materii, va fi format din judecători 

specializați, în alin. 3 nemafiind 

inclus termenul categoric și 

restrictiv „numai”.  

Pe de altă parte, având în vedere 

calitățile profesionale deosebite pe 
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˝Consiliul Superior al Magistraturii 

este garantul independenţei justiţiei˝ 

(art. 133 alin. 1 din Constituţie, 

republicată) 

penale. Judecătorii care fac parte din 

aceste complete sunt desemnaţi, prin 

tragere la sorţi, în şedinţă publică, de 

preşedintele sau, în lipsa acestuia, de 

vicepreşedintele 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 preşedintele sau 

vicepreşedintele Înaltei Curţi de 

Casaţie şi Justiţie, atunci când acesta 

face parte din complet, potrivit alin. 

(4), de preşedintele Secţiei penale sau 

de decanul de vârstă, după caz. 

 

 

 

(6) Cauzele care intră în 

competenţa completelor prevăzute la 

alin. (1) şi (2) vor fi repartizate 

aleatoriu în sistem informatizat. 

funcţionarea administrativă a Înaltei 

Curţi de Casaţie şi Justiţie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(5) Completul de 5 judecători este 

prezidat de preşedintele Înaltei Curţi 

de Casaţie şi Justiţie, de unul dintre 

cei doi vicepreşedinţi sau de unul 

dintre preşedinţii de secţie. 

(6) În caz de incompatibilitate a 

persoanelor prevăzute la alin. (5), 

completul de 5 judecători este 

prezidat de decanul de vârstă al 

completului. 

(7) Cauzele care intră în competenţa 

completelor de 5 judecători vor fi 

repartizate aleatoriu în sistem 

informatizat.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(5) Textul este identic cu cel 

propus în proiectul anterior, cu 

privire la care Comisia nr. 1 nu a 

formulat observații. 

 

 

 

 

 

 

(6) Textul este identic cu cel 

propus în proiectul anterior, cu 

privire la care Comisia nr. 1 nu a 

formulat observații. 

 

care trebuie să le dovedească un 

judecător pentru a deveni înalt 

magistrat, separarea totală, pe 

specialități, a a acestor complete, 

care judecată în ultimă instanță, la 

instanța supremă, apare ca 

artificială. 

Art. 38 - (1) Judecătoriile sunt 

instanţe fără personalitate juridică, 
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˝Consiliul Superior al Magistraturii 

este garantul independenţei justiţiei˝ 

(art. 133 alin. 1 din Constituţie, 

republicată) 

organizate în judeţe şi în sectoarele 

municipiului Bucureşti, potrivit 

anexei nr. 1. 

(2) Localităţile care fac parte din 

circumscripţiile judecătoriilor din 

fiecare judeţ se stabilesc prin 

hotărâre a Guvernului, la 

propunerea ministrului justiţiei, cu 

avizul Consiliului Superior al 

Magistraturii. 

La articolul 38, alineatul (2) se 

modifică şi va avea următorul 

cuprins: 

„(2) Localităţile care fac parte din 

circumscripţiile judecătoriilor din 

fiecare judeţ se stabilesc prin 

hotărâre a Plenului  Consiliului 

Superior al Magistraturii, care 

se publică în Monitorul Oficial 

al României, Partea I.” 

 

Art. 41 

(2) Componenţa secţiilor şi 

completelor specializate se stabileşte 

de colegiul de conducere al instanţei, 

în raport cu volumul de activitate, 

ţinându-se seama de specializarea 

judecătorului. 

Alineatul (2) al articolului 41 se 

modifică şi va avea următorul 

cuprins: 

„(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”. 

 

 

 

 

 

 

La articolul 41, după alineatul (2), 

se introduce un alineat nou, alin. 

La articolul 41, alineatul (2) se 

modifică şi va avea următorul 

cuprins: 

„(2) Componența secțiilor și 

completelor specializate se 

stabilește de președintele 

instanței, cu avizul colegiului de 

conducere, în raport cu volumul 

de activitate, ținându-se seama, în 

principal, de specializarea 

judecătorului”. 

DE ACORD: 

Tribunalul Cluj, Tribunalul 

Dolj, Judecătoria Huedin, 

Judecătoria Motru, DIICOT, 

PT Militar Iași  
 

NU SUNT DE ACORD cu 

propunerile Ministerului Justiției: 

CA Brașov, CA Cluj, CA 

Constanța, CA Suceava, CA 

Timișoara, Tribunalul Argeș, 

Tribunalul Bacău, Tribunalul 

Bihor, Tribunalul Iași, 

Tribunalul Olt, Tribunalul 

Maramureş, Judecătoria 

Băilești, Judecătoria Blaj, 

Judecătoria Dej, Judecătoria 

Filiași, Judecătoria Gherla, 

Judecătoria Iași, Judecătoria 
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˝Consiliul Superior al Magistraturii 

este garantul independenţei justiţiei˝ 

(art. 133 alin. 1 din Constituţie, 

republicată) 

(21), cu următorul cuprins: 

„(21) Componenţa completelor 

specializate se stabileşte prin tragere 

la sorţi”. 

Piatra Neamț, Judecătoria 

Segarcea, Judecătoria Slatina, 

Judecătoria Suceava, 

Judecătoria Timișoara, 

Judecătoria Turda, Judecătoria 

Vaslui, PJ Baia Mare 

 

NU SUNT DE ACORD cu 

stabilirea completelor specializate 

prin tragere la sorți: 

CA Alba Iulia, Judecătoria 

Babadag, Judecătoria Măcin  
 

INSTANȚE: 

CA București și CA Ploiești,– de 

acord cu alin. (2), însă nu este de 

acord cu stabilirea completelor 

specializate prin tragere la sorți, 

Colegiul de Conducere al instanţei 

(cum este în prezent) fiind 

singurul în măsură să aprecieze 

asupra constituirii unor complete 

specializate echilibrate. 

Compatibilitatea judecătorilor din 

completele colegiale  este o 

chestiune esenţială pentru buna 

funcţionare a acestora, or, tragerea 

la sorţi poate avea efecte nedorite, 

din punctul de vedere menţionat. 
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˝Consiliul Superior al Magistraturii 

este garantul independenţei justiţiei˝ 

(art. 133 alin. 1 din Constituţie, 

republicată) 

CA Tg. Mureș și AMR - prin 

raportare la imperativul bunei 

desfăşurări a activităţii instanţei, 

nu este binevenită o propunere 

vizând transferul acestei atribuții 

de la colegiul de conducere la 

președintele instanței, cu atât mai 

mult cu cât situația, în 

componentele ei concrete și 

complexe, este cel mai bine 

cunoscută de președinții de secție.  

Prin urmare, aceștia ar trebui să 

facă propunerile colegiului de 

conducere, după consultarea 

judecătorilor din respectiva secție.  

În consecință, transferarea 

atribuției pe verticală, cu lăsarea 

la o parte a contribuției 

președintelui de secție, respectiv a 

colegiului de conducere, nu își 

relevă beneficiul pentru 

îmbunătățirea organizării și 

activității instanței. 

Forma propusă de AMR: 

„(2)Componenţa secţiilor şi a 

completelor specializate se 

stabileşte de colegiul de 

conducere al instanţei, în raport 

cu volumul de activitate, la 
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˝Consiliul Superior al Magistraturii 

este garantul independenţei justiţiei˝ 

(art. 133 alin. 1 din Constituţie, 

republicată) 

propunerea președinților de 

secții, ţinându-se seama de 

specializarea judecătorului.” 

De asemenea, supun atenţiei 

insuficienţa reglementării, în 

sensul că prevederea doar a 

criteriului „tragerii la sorţi”, 

pentru stabilirea componenţei 

completelor specializate poate 

crea serioase dezechilibre cu 

privire la gradul de încărcătură şi, 

prin urmare, tensiuni în cadrul 

secţiei/instanţei. De asemenea, 

propunerea omite necesitatea 

desemnării judecătorilor prin 

luarea în considerare a 

specializării acestora. 

Aşa fiind, ar trebui să se ţină 

seama, cu ocazia tragerii la sorţi, 

de specializarea judecătorilor şi de 

volumul de activitate al 

judecătorilor vizaţi să facă parte 

din completele specializate, prin 

raportare la media instanţei şi la 

media pe ţară, în respectiva 

materie. 

AMR arătă că modalitatea 

stabilirii componenței completelor 

specializate prin tragere la sorți ar 
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˝Consiliul Superior al Magistraturii 

este garantul independenţei justiţiei˝ 

(art. 133 alin. 1 din Constituţie, 

republicată) 

trebui să rămână una subsidiară, 

aplicabilă numai în măsura în care 

numărul judecătorilor care își 

exprimă acordul de a face parte 

din aceste complete este prea mic 

– ținând seama și de imperativul 

repartizării aleatorii a cauzelor – 

sau în cazul existenței unor 

neînțelegeri între judecătorii 

având aceeași specializare, cu 

privire la compunerea acestor 

complete. 

Când astfel de situații nu se ivesc, 

criteriul tragerii la sorți nu a trebui 

să fie definitoriu. 

 

PARCHETE: 

PJ Vișeu de Sus nu este de acord 

cu alin. (2), dar este de acord cu 

alin. (21). 

 

 

Art. 45 - (1) În funcţie de volumul de 

activitate şi de complexitatea 

cauzelor, la curţile de apel, tribunale 

şi tribunale specializate, preşedintele 

poate fi ajutat de 1 - 2 vicepreşedinţi, 

iar la judecătorii, preşedintele poate 

fi ajutat de un vicepreşedinte. 

Alineatul (1) al articolului 45 se 

modifică şi va avea următorul 

cuprins: 

„Art. 45 - (1) În funcţie de volumul 

de activitate şi de complexitatea 

cauzelor, la curţile de apel, tribunale, 

tribunale specializate, judecătoriile 

care îşi au sediul în reşedinţele de 

judeţ, precum şi la judecătoriile 

 

 

 

Textul este identic cu cel propus în 

proiectul anterior, cu privire la 

care Comisia nr. 1 nu a formulat 

observații. 

 

 

DE ACORD: 

CA Brașov, CA Suceava, 

Tribunalul Cluj, Tribunalul 

Dolj, Tribunalul Olt, 

Judecătoria Cluj-Napoca, 

Judecătoria Gherla, Judecătoria 

Huedin, Judecătoria Suceava, 

Judecătoria Turda, DIICOT, 

PT Militar Iași, PJ Baia Mare, 
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˝Consiliul Superior al Magistraturii 

este garantul independenţei justiţiei˝ 

(art. 133 alin. 1 din Constituţie, 

republicată) 

din municipiul Bucureşti, 

preşedintele poate fi ajutat de 1 - 2 

vicepreşedinţi, iar la celelalte 

judecătorii, preşedintele poate fi 

ajutat de un vicepreşedinte.” 

PJ Vișeu de Sus 
 

NU SUNT DE ACORD: 

Judecătoria Dej, Judecătoria 

Motru  

Art. 49 - (1) În cadrul fiecărei 

instanţe judecătoreşti funcţionează un 

colegiu de conducere, care hotărăşte 

cu privire la problemele generale de 

conducere ale instanţei şi 

îndeplineşte atribuţiile prevăzute la 

art. 41. 

    (2) Colegiile de conducere sunt 

formate dintr-un număr impar de 

membri şi au următoarea 

componenţă: 

    a) la curţile de apel şi tribunale: 

preşedintele şi 6 judecători, aleşi pe o 

perioadă de 3 ani în adunarea 

generală a judecătorilor; 

    b) la tribunale specializate şi 

judecătorii: preşedintele şi 2 sau 4 

judecători, aleşi pe o perioadă de 3 

ani în adunarea generală a 

judecătorilor. 

 (21) În cazul în care la judecătorii şi 

tribunale specializate numărul 

judecătorilor este mai mic de 3, 

atribuţiile colegiului de conducere se 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Identic cu forma propusă de 

Ministerul Justiției 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observație DLDC: Propunerea a 

fost formulată de Comisia nr. 1 și 

însușită de Ministerul Justiției. 
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˝Consiliul Superior al Magistraturii 

este garantul independenţei justiţiei˝ 

(art. 133 alin. 1 din Constituţie, 

republicată) 

exercită de preşedinte. 

 

    

 

 

 

 

  

 

exercită de preşedinte.” 

 

 

La articolul 49, după alineatul 

(21) se introduce un nou alineat, 

alineatul (22), 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.” 

DE ACORD: 

CA Brașov, CA Suceava, 

Tribunalul Cluj, Tribunalul 

Dolj, Tribunalul Olt, 

Judecătoria Cluj-Napoca, PT 

Militar Iași 
 

NU SUNT DE ACORD: 

Tribunalul Bacău, Judecătoria 

Blaj, Judecătoria Dej, 

Judecătoria Gherla, Judecătoria 

Huedin, Judecătoria Motru, 

Judecătoria Năsăud, 

Judecătoria Suceava, 

Judecătoria Timișoara, 

Judecătoria Turda, PJ Baia 

Mare  
 

INSTANȚE: 

CA Tg. Mureș și AMR - ținând 

seama de elemente concrete 

similare celor expuse la art. 41 

alin. 2, consideră că o concentrare 

a atribuțiilor de conducere a 

instanței în persoana președintelui 

poate crea dezechilibre, fiind 

suficient să amintim, în acest sens, 

derapajele și nemulțumirile 

exprimate de magistrați anterior 
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˝Consiliul Superior al Magistraturii 

este garantul independenţei justiţiei˝ 

(art. 133 alin. 1 din Constituţie, 

republicată) 

divizării atribuțiilor de conducere 

între președinte și colegiu (prin 

art. 52 alin. 1 din Legea nr. 

304/2004).  

Nu trebuie pierdut din vedere nici 

faptul că, la aprecierea unei 

chestiuni atât de importante și 

sensibile cum este conducerea 

unei instanțe judecătorești, nu ne 

putem limita doar la luarea, ca 

etalon, a situațiilor teoretice 

întrucât este suficient să se creeze 

o breșă care, în anumite 

circumstanțe, să ducă la 

deturnarea, chiar și parțială, a 

exercitării atribuțiilor de 

conducere de la scopul acestora, 

pentru ca efectele negative să se 

răsfrângă asurpa magistraților 

instanței, înlărurarea acestor 

efecte fiind, după cum se știe, 

anevoioasă. 

AMR - consideră că se impune 

păstrarea textului art. 49 alin. 21, 

astfel cum se găsește în prezent, în 

Lege.   

Tribunalul Neamț - consideră că 

aceste atribuţii ar trebui exercitate 

doar de către preşedinte numai in 
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˝Consiliul Superior al Magistraturii 

este garantul independenţei justiţiei˝ 

(art. 133 alin. 1 din Constituţie, 

republicată) 

căzul instanţelor în care numărul 

de judecători este mai mic sau 

egal cu numărul membrilor din 

colegiul de conducere (3), întrucât 

doar în cazul acestora ar exista o 

disipare a autorităţii între toţi 

judecătorii instanţei, nu și în căzul 

în care numărul de judecători este 

mai mare decât numărul 

membrilor colegiului de 

conducere, caz în care deţinerea 

autorităţii doar de către o singură 

persoană apare ca fiind excesivă. 

 

PARCHETE: 

DIICOT – susține propunerea, 

însă apreciază că se impune și 

modificarea alin. (2) pentru a 

alinia durata pentru care sunt aleși 

membrii colegiilor de conducere 

de la celelalte instanțe cu cea a 

pentru care sunt aleși membri 

colegiului de conducere al ÎCCJ 

(4 ani). 

Art. 54 - (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 

 Articolul 54 se modifică şi va 

avea următorul cuprins: 

„Art. 54 - (1) Cauzele date, 

potrivit legii, în competenţa de 

primă instanţă a judecătoriei, 

Observație DLDC: aceste 

propuneri reclamă şi prevederea 

unui nou articol, distinct, în 

cuprinsul legii de modificare, care 

să dispună în sensul că ori de câte 
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˝Consiliul Superior al Magistraturii 

este garantul independenţei justiţiei˝ 

(art. 133 alin. 1 din Constituţie, 

republicată) 

cauzelor privind conflictele de muncă 

şi de asigurări sociale. 

 (11) Contestaţiile împotriva 

hotărârilor pronunţate în materie 

penală de judecătorii de drepturi şi 

libertăţi şi judecătorii de cameră 

preliminară de la judecătorii şi 

tribunale se soluţionează în complet 

format dintr-un judecător. 

 (12) Contestaţiile împotriva 

hotărârilor pronunţate în cursul 

judecăţii în materie penală în primă 

instanţă de judecătorii şi tribunale se 

soluţionează în complet format dintr-

un judecător. 

 (2) Apelurile se judecă în complet 

format din 2 judecători, iar 

recursurile, în complet format din 3 

judecători, cu excepţia cazurilor în 

care legea prevede altfel. 

 

 (3) - (4) *** Abrogate prin L. nr. 

255/2013 

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.” 

ori în Codul de procedură penală 

se prevede soluţionarea 

contestaţiei de către judecătorul 

sau, după caz, de completul de la 

instanţa ierarhic superioară, 

aceasta se judecă în complet de 2 

judecători, dacă legea nu prevede 

un număr mai mare. 

 

 

Articolul 58 se modifică și va avea 

următorul cuprins: 

 

 

Observație DLDC: Comisia nr. 1 

a  propus desființarea instanțelor 
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˝Consiliul Superior al Magistraturii 

este garantul independenţei justiţiei˝ 

(art. 133 alin. 1 din Constituţie, 

republicată) 

Art. 58 – (1) La şedinţele de 

judecată, judecătorii şi procurorii 

militari sunt obligaţi să poarte 

uniforma militară. 

(2) Când inculpatul este militar 

activ, preşedintele completului de 

judecată, precum şi procurorul 

care participă la judecarea cauzei 

trebuie să facă parte cel puţin din 

aceeaşi categorie de grade. 

(3) Când gradul procurorului nu 

face parte din aceeaşi categorie cu 

gradul inculpatului, acesta va fi 

asistat de un alt procuror cu grad 

din categoria corespunzătoare, 

numit de conducătorul parchetului 

la care este înregistrată cauza. 

„Art. 58 – La şedinţele de judecată, 

judecătorii şi procurorii militari sunt 

obligaţi să poarte uniforma militară”. 

 

Articolul 58 se abrogă. 

 

 

militare și reorganizarea 

parchetelor militare, sens în care 

în cuprinsul dispozițiilor finale și 

tranzitorii ale legii de modificare 

și completare s-a propus 

următoarea dispoziție: 

„În termen de 6 luni de la 

intrarea în vigoare a prezentei 

legi, instanțele militare se 

desființează, iar parchetele 

militare se reorganizează ca 

structuri în cadrul Parchetului 

de pe lângă Înalta Curte de 

Casație și Justiție, parchetelor 

de pe lângă curțile de apel și 

parchetelor de pe lângă 

tribunale.” 

În mod corespunzător acestei 

propuneri, este necesară 

modificarea dispozițiilor legale 

referitoare la instanțele militare 

și parchetele militare, respectiv 

judecătorii militari și procurorii 

militari. 

 

DE ACORD cu propunerea 

Ministerului Justiției: 

CA Brașov, CA Suceava, 

Tribunalul Cluj, Tribunalul 
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˝Consiliul Superior al Magistraturii 

este garantul independenţei justiţiei˝ 

(art. 133 alin. 1 din Constituţie, 

republicată) 

Dolj, Tribunalul Olt, 

Judecătoria Huedin, 

Judecătoria Turda, PT Militar 

Iași 
 

NU SUNT DE ACORD cu 

propunerea Ministerului Justiției: 

Judecătoria Blaj, Judecătoria 

Dej, Judecătoria Motru, 

DIICOT, PJ Baia Mare  
 

PROPUN desființarea instanțelor 

și parchetelor militare: 

CA Timișoara, Tribunalul 

Tulcea, Judecătoria Brăila,   

Judecătoria Constanța, 

Judecătoria Marghita, 

Judecătoria Medgidia, 

Judecătoria Moinești,  

Judecătoria Orșova, DIICOT, 

Inspecția Judiciară, UNJR 
 

PARCHETE: 

PT Militar Timișoara - 

recomandă ca modificarea art. 58 

al acestei legi să aibă următorul 

conţinut: „La şedinţele de 

judecată de la instanţele militare, 

judecătorii şi procurorii militari 
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˝Consiliul Superior al Magistraturii 

este garantul independenţei justiţiei˝ 

(art. 133 alin. 1 din Constituţie, 

republicată) 

sunt obligaţi să poarte uniformă 

militară” . 

Motivează introducerea acestei 

sintagme în propunerea formulată 

în considerarea practicii constante 

a instanţelor civile din ultimii ani 

de a permite participarea 

procurorului militar la dezbateri 

doar cu roba specifică 

procurorului civil de şedinţă. 

 

ALTE PROPUNERI: 

Judecător Manea Gheorghe de 

la Curtea Militară de Apel 
Curtea Militară de Apel - prin 

modificarea art. 58 din Legea nr. 

304/2007 în sensul scoaterii 

procedurii care impunea ca atunci 

când inculpatul era militar activ, 

preşedintele completului de 

judecată să facă parte din aceeaşi 

categorie de grad cu inculpatul, 

judecarea militarilor a fost lăsată 

fără o  importantă garanţie de 

obiectivitate, impartialitate şi 

calitate a actului de justiţie, fiind 

de esenţa ierarhiei militar că 

militarii mai mari în grad să nu 

poată fi traşi la răspundere  şi să 
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˝Consiliul Superior al Magistraturii 

este garantul independenţei justiţiei˝ 

(art. 133 alin. 1 din Constituţie, 

republicată) 

nu poată fi cercetaţi de cei mai 

mici în grad decât ei. 

Este o cutumă de netrecut în 

armată, care a fost preluată şi în 

reglementarea tragerii la 

răspundere disciplinară, ca 

militarilor să nu li se poată face 

nici măcar observaţie în prezenţa 

unor inferiori în grad. 

Cu atât mai mult, tragerea la 

răspundere penală a superiorului 

de către un inferior în grad este un 

afront impardonabil faţă de 

onoarea şi demnitatea unui 

militar, indiferent de fapta lui, 

pentru care operează totuşi 

prezumţia de nevinovăţie şi 

înainte de degradarea militară. 

Este nevoie de o modificare a art. 

58 din Legea nr. 304/2004, dar 

această modificare trebuie făcută 

în sensul condiţionării 

apartenenţei preşedintelui 

completului de judecată la aceeaşi 

categorie de grade nu numai cu 

inculpatul militar activ ci şi cu 

„pârâtul” intimatul în cazul 

plângerilor împotriva soluţiilor de 

netrimitere în judecată. 
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˝Consiliul Superior al Magistraturii 

este garantul independenţei justiţiei˝ 

(art. 133 alin. 1 din Constituţie, 

republicată) 

Judecător Chițu Victor de la 

Curtea Militară de Apel – a 

propus să se transfere calitatea de 

ordonator secundar de credite la 

Curtea Militară de Apel pentru 

instanţele militare şi a arătat că 

împărtăşeşte punctul de vedere 

exprimat de autorul proiectului în 

sensul că art. 58 să aibă conţinutul 

prevăzut de actuala modificare – 

care este în proiect – pentru că 

judecătorul care funcţionează la o 

instanţă trebuie să aibă 

competenţa funcţională pe care 

lege o acordă instanţei la care 

funcţionează, indiferent de gradul 

militar al inculpatului 

 

 

 

Art. 62 - (1) Ministerul Public îşi 

exercită atribuţiile în temeiul legii şi 

este condus de procurorul general al 

Parchetului de pe lângă Înalta Curte 

de Casaţie şi Justiţie. 

 

Alineatul (1) al articolului 62 se 

modifică şi va avea următorul 

cuprins: 

„Art. 62 - (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”. 

 DE ACORD: 

CA Brașov, CA Suceava, 

Tribunalul Dolj, Tribunalul Olt, 

Judecătoria Huedin 
 

NU SUNT DE ACORD: 

Tribunalul Cluj, Judecătoria 

Blaj, Judecătoria Câmpulung, 

Judecătoria Dej, Judecătoria 

Hunedoara, Judecătoria Motru, 

Judecătoria Pașcani, 

Judecătoria Turda, DIICOT, 
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˝Consiliul Superior al Magistraturii 

este garantul independenţei justiţiei˝ 

(art. 133 alin. 1 din Constituţie, 

republicată) 

PCA Galați, PT Alba, PT 

Buzău, PT Maramureș, PT 

Sibiu, PT Militar Iași, PJ Baia 

Mare, PJS 2 București, PJ 

Hunedoara, PJ Iași,  PJ Vișeu 

de Sus 

INSTANȚE: 

CA Tg. Mureș și AMR - 

considerente similare cu cele 

expuse la art. 1 alin. (3), sens în 

care forma textului ar trebui să fie 

următoarea: 

„Art. 62 - (1) Ministerul Public îşi 

exercită atribuţiile în temeiul legii 

şi este condus de procurorul 

general al Parchetului de pe 

lângă Înalta Curte de Casaţie şi 

Justiţie”. 

 

PARCHETE: 

PÎCCJ – nu este de acord cu 

propunerea, pentru considerentele 

prezentate la art. 1 alin. (3). 

PCAB - a propus eliminarea 

sintagmei „sub autoritatea 

ministrului justiţiei”, forma fiind 

„Ministerul Public îşi va exercita 

atribuţiile în temeiul legii şi este 

condus de Procurorul General al 
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˝Consiliul Superior al Magistraturii 

este garantul independenţei justiţiei˝ 

(art. 133 alin. 1 din Constituţie, 

republicată) 

Parchetului de pe lângă Înalta 

Curte de Casaţie şi Justiţie”, 

conform Constituţiei. 

PJ Cluj-Napoca - introducerea 

sintagmei sub autoritatea 

Ministrului Justiţiei în cuprinsul 

Legii nr. 304/2004 privind 

organizarea judiciară, chiar dacă 

are suport constituţional, ar fi de 

natură să conducă la ştirbirea 

independenţei procurorilor şi la 

crearea aparenţei de ingerenţă a 

politicului în activitatea 

Ministerului Public. 

PJ Gurahonț - această 

modificare este de natură a da 

impresia politizării Ministerului 

Public. 

 

ASOCIAȚII: 

APR  - nu se impune introducerea 

şi întărirea autorităţii ministrului 

justiţiei în ceea ce priveşte 

funcţionarea Ministerului Public 

 

 

Art. 64 

(3) Soluţiile adoptate de procuror 

pot fi infirmate motivat de către 

Alineatul (3) al articolului 64 se 

modifică și va avea următorul 

cuprins: 

„(3) Soluţiile adoptate de procuror 

pot fi infirmate motivat de către 

 

 

 

Textul este identic cu cel propus în 

proiectul anterior, cu privire la 

DE ACORD: 

Tribunalul Satu Mare,  

Tribunalul Militar Cluj, 

Tribunalul Militar Iași, 

Judecătoria Buhuși, Judecătoria 
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˝Consiliul Superior al Magistraturii 

este garantul independenţei justiţiei˝ 

(art. 133 alin. 1 din Constituţie, 

republicată) 

procurorul ierarhic superior, când 

sunt apreciate ca fiind nelegale. 

procurorul ierarhic superior, când 

sunt apreciate ca fiind nelegale sau 

netemeinice”. 

care Comisia nr. 1 nu a formulat 

observații. 

 

Corabia, Judecătoria 

Câmpulung Moldovenesc,   

Judecătoria Huedin, 

Judecătoria Huși, Judecătoria 

Medgidia, Judecătoria Năsăud, 

PJS 2 București, PJ Pucioasa 
 

NU SUNT DE ACORD cu 

extinderea motivelor pentru care 

procurorul ierarhic superior poate 

să infirme soluțiile adoptate de 

procurorul ierarhic inferior. 

CA Brașov, CA Constanța, CA 

Iași, CA Suceava, Tribunalul 

Alba, Tribunalul Arad, 

Tribunalul Bacău, Tribunalul 

Caraș-Severin,  Tribunalul 

Cluj, Tribunalul Specializat 

Cluj, Tribunalul Dolj, 

Tribunalul Olt, Tribunalul 

Suceava,  Judecătoria Babadag, 

Judecătoria Băilești, 

Judecătoria Bălcești,  

Judecătoria Beiuș, Judecătoria 

Botoșani, Judecătoria Brezoi, 

Judecătoria Calafat, 

Judecătoria Carei, Judecătoria  

Dej, Judecătoria Făgăraș,  

Judecătoria Filiași, Judecătoria 
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˝Consiliul Superior al Magistraturii 

este garantul independenţei justiţiei˝ 

(art. 133 alin. 1 din Constituţie, 

republicată) 

Focșani, Judecătoria  

Hunedoara, Judecătoria Lugoj, 

Judecătoria Măcin, Judecătoria 

Moinești, Judecătoria Motru, 

Judecătoria Oradea, 

Judecătoria Piatra Neamț,  

Judecătoria Pitești, Judecătoria 

Segarcea, Judecătoria Sibiu, 

Judecătoria Slatina, Judecătoria 

Suceava, Judecătoria Tecuci, 

Judecătoria Turda, DNA, PCA 

Galați, PT Alba, PT Călărași, 

PT Cluj, PT Covasna, PT 

Maramureș, PT Militar 

București, PT Militar Iași, PT 

Militar Cluj, PT Sibiu, PT 

Vaslui, PJ Alba Iulia, PJ Bacău, 

PJ Brad, PJ Buhuși, PJS 3 

București, PJS 4 București,  PJ 

Buftea, PJ Chișineu-Criș, PJ 

Făget, PJ Gurahonț, PJ 

Hunedoara, PJ Iași, PJ Ineu, PJ 

Sf. Gheorghe, PJ Sânnicolau 

Mare, PJ Urziceni 

 

INSTANȚE: 

CA București - în opinie 

majoritară,  de acord cu această 

propunere, fiind în acord cu 
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˝Consiliul Superior al Magistraturii 

este garantul independenţei justiţiei˝ 

(art. 133 alin. 1 din Constituţie, 

republicată) 

dispoziţiile Codului de procedură 

penală. Astfel, potrivit art. 328 

C.p.p., rechizitoriul este supus 

verificării sub aspectul legalităţii 

şi temeiniciei, de către prim –

procurorul parchetului; potrivit 

art. 335 alin. 1 C.p.p. atunci când  

procurorul ierarhic superior celui 

care a dispus soluţia de clasare 

constată ulterior că nu a existat 

împrejurarea pe care s-a întemeiat 

clasarea, infirmă ordonanţa şi 

dispune redeschiderea urmăririi 

penale; tot astfel, potrivit art. 339 

C.p.p., în cazul formulării 

plângerii împotriva soluţiei de 

netrimitere în judecată, procurorul 

ierarhic superior verifică soluţia 

atât din punct de vedere al 

legalităţii cât şi al temeiniciei. 

Prin urmare, toate soluţiile 

procurorului, potrivit codului de 

procedură sunt verificate de 

procurorul  ierarhic superior atât 

sub aspectul legalităţii cât şi sub 

aspectul temeiniciei.  

Nu se poate pune problema 

încălcării independenţei 

procurorului de caz, deoarece, 
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˝Consiliul Superior al Magistraturii 

este garantul independenţei justiţiei˝ 

(art. 133 alin. 1 din Constituţie, 

republicată) 

potrivit normelor procesuale, 

soluţiile sale sunt verificate de 

şeful său ierarhic. Prin urmare, 

modificarea acestui articol nu face 

decât să asigure corelarea 

normelor de organizare judiciară 

cu cele procesual penale. 

În opinie minoritară, nu există  

cu privire la această măsură o 

explicație juridică rezonabilă, care 

să fi fost oferită asupra necesități 

sale. O astfel de măsură 

echivalează cu eliminarea 

principiului independenței, care 

guvernează activitatea 

profesională a procurorului. 

CA Ploiești - de acord cu această 

propunere, fiind în acord cu 

dispoziţiile Codului de procedură 

penală. Nu se poate pune 

problema încălcării independenţei 

procurorului de caz, deoarece, 

potrivit normelor procesuale, 

soluţiile sale sunt verificate de 

şeful său ierarhic. Prin urmare, 

modificarea acestui articol nu face 

decât să asigure corelarea 

normelor de organizare judiciară 

cu cele procesual penale. 
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˝Consiliul Superior al Magistraturii 

este garantul independenţei justiţiei˝ 

(art. 133 alin. 1 din Constituţie, 

republicată) 

CA Tg. Mureș și AMR - dintr-o 

perspectivă, a raportării stricte la 

cadrul prevăzut de Codul de 

procedură penală (cu trimitere la 

art. 452 Cod proc. pen.), se 

apreciază că s-ar putea pune 

problema verificării actelor, de 

către procurorul ierarhic superior, 

şi sub aspectul netemeiniciei, cu 

atât mai mult cu cât activitatea 

procurorilor se desfăşoară şi pe 

baza principiului controlului 

procurorului ierarhic superior – 

ale căror dispoziţii trebuie 

respectate de către procurori. 

Din această perspectivă, 

propunerea cuprinsă în art. 64 

alin. (3) apare ca fiind o punere în 

acord a normei generale, din 

Codul de procedură penală, cu 

norma ţinând de organizarea 

judiciară. 

De asemenea, în ipoteza arătată, 

există o garanţie constând în 

posibilitatea verificării, de către 

instanţa de judecată, a actelor de 

infirmare emanând de la 

procurorul ierarhic superior, în 

cadrul determinat de formularea 
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˝Consiliul Superior al Magistraturii 

este garantul independenţei justiţiei˝ 

(art. 133 alin. 1 din Constituţie, 

republicată) 

plângerii împotriva acestor acte.  

Dintr-o altă perspectivă, se 

apreciază că problema nu trebuie 

tratată prin raportare strictă şi 

exclusivă la textele de procedură, 

ci trebuie avut în vedere atributul 

independenţei procurorului, care 

este recunoscut, „în condiţiile 

legii”, de art. 3 alin. (1) din Legea 

nr. 303/2004. 

Extinderea sferei motivelor pentru 

care procurorul ierarhic superior 

poate infirma soluţiile adoptate de 

procurori, cu includerea motivelor 

de netemeinicie, constituie o 

propunere care duce la degradarea 

independenţei procurorului – în 

condiţiile în care, oricum, prin 

raportare la principiile 

constituţionale, aceasta nu se 

poate manifesta în aceeaşi 

parametri ca independenţa 

judecătorului ce ţine de esenţa 

exercitării atribuţiilor acestuia. 

Judecătorii au punctat că prin 

punerea în aplicare a unei astfel 

de prevederi legale s-ar ajunge la 

o „supersubordonare” a 

procurorilor faţă de procurorul 
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˝Consiliul Superior al Magistraturii 

este garantul independenţei justiţiei˝ 

(art. 133 alin. 1 din Constituţie, 

republicată) 

ierarhic superior, situaţie întâlnită 

în sistemul judiciar anterior 

actualei forme a dispoziţiei art. 64 

alin. (3), care a adus deservicii 

evidente în derularea importantei 

etape a urmăririi penale. 

În fine, s-a subliniat şi faptul că 

analizarea motivelor de 

netemeinicie constituie o 

chestiune de apreciere ce ţine 

exclusiv de aria competenţei 

instanţei de judecată, şi nu a 

procurorului ierarhic superior. 

 

PARCHETE: 

PÎCCJ - introducerea posibilității 

infirmării motivate a soluțiilor 

procurorului, de către procurorul 

ierarhic superior, când sunt 

apreciate ca fiind nelegale sau 

netemeinice este potrivită, nefiind 

de natură a afecta principiul 

independenței în adoptarea 

soluțiilor, care guvernează 

activitatea profesională a 

procurorului. Această nouă 

reglementare, ce prevede 

posibilitatea de infirmare și pentru 

motive de nelegalitate, coroborată 
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˝Consiliul Superior al Magistraturii 

este garantul independenţei justiţiei˝ 

(art. 133 alin. 1 din Constituţie, 

republicată) 

cu posibilitatea formulării de 

plângeri împotriva actelor și 

soluțiilor procurorului, ar oferi 

garanții suplimentare pentru 

eliminarea sau reducerea 

potențialelor erori judiciare. 

DNA - propunerea are drept 

consecință suprimarea 

independenței procurorului în 

cauzele în care efectuează sau 

supraveghează urmărirea penală. 

Propunerea este cu adevărat 

inadecvată, dacă se analizează 

alături de propunerea care, 

practic, îi conferă ministrului 

justiției prerogativa de a numi 

procurori în cele mai înalte funcții 

ale Ministerului Public. 

DIICOT - susține propunerile 

Ministerului Justiției în măsura în 

care acestea reflectă dispoziţiile 

Codului de procedură penală în 

vigoare. 

PCA Craiova - posibilitatea 

infirmării soluţiilor, atât pe motiv 

de nelegalitate, cât şi pe motiv de 

netemeinicie, nu o consideră o 

măsură necesară în vederea 

îmbunătăţirii activităţii de 
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˝Consiliul Superior al Magistraturii 

este garantul independenţei justiţiei˝ 

(art. 133 alin. 1 din Constituţie, 

republicată) 

urmărire penală, în condiţiile în 

care această măsură trebuie 

analizată împreună cu propunerea 

vizând numirea şefilor marilor 

parchete. 

PT Giurgiu - apreciază că aceasta 

ar constitui o imixtiune în 

activitatea magistratului, o 

afectare a independenței în 

pronunțarea soluției și o 

influențare a acestuia, în condițiile 

în care, în prezent, Codul de 

procedură penală reglementează 

suficiente pârghii legare de 

cenzurare a soluțiilor 

procurorului. 

DIICOT Biroul teritorial Buzău 
- nu este de acord cu o astfel de 

propunere întrucât ea constituie o 

formă de imixtiune a procurorului 

ierarhic superior în activitatea 

procurorilor din subordine, de 

natură a afecta independența și 

imparțialitatea acestora.  

  Se poate ajunge, de exemplu, ca 

procurorul ierarhic superior să 

infirme un rechizitoriu pentru că 

apreciază ca se impune o soluție 

de renunțare la urmărirea penală 
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˝Consiliul Superior al Magistraturii 

este garantul independenţei justiţiei˝ 

(art. 133 alin. 1 din Constituţie, 

republicată) 

ori să infirme sau să nu confirme 

o ordonanță de renunțare la 

urmărirea penală pe motiv că 

apreciază sau dorește ca în cauză 

să se emită rechizitoriu. Cu alte 

cuvinte, în extinderea motivelor 

pentru care procurorul ierarhic 

superior poate infirma soluțiile 

adoptate de catre procuror și la 

motivele de netemeinice, așa cum 

se propune, deci nu numai la cele 

de nelegalitate, așa cum este 

reglementat în prezent, se poate 

ajunge la situația în care 

procurorul ierarhic superior să 

impuna soluția procurorului de 

caz, fapt ce constituie o imixtiune 

în activitatea altui magistrat, cu 

afectarea independenței acestuia, 

fapt sancționat în prezent chiar ca 

abatere disciplinară. 

PJ Cluj-Napoca - s-a apreciat că 

introducerea acestei modificări în 

cuprinsul Legii nr. 304/2004 

privind organizarea judiciară, 

apare ca redundantă în condiţiile 

în care o asemenea măsură poate 

fi dispusă şi în prezent în baza 

dispoziţiilor art. 304 Cod 
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˝Consiliul Superior al Magistraturii 

este garantul independenţei justiţiei˝ 

(art. 133 alin. 1 din Constituţie, 

republicată) 

procedură penală; 

PJ Timișoara, Judecătoria 

Fălticeni - nu sunt de acord cu 

infirmarea soluțiilor procurorului 

de către procurorul ierarhic 

superior sub aspectul temeiniciei, 

apreciind că o astfel de infirmare 

se poate face doar cu privire la 

legalitatea soluției. 

 

ASOCIAȚII: 

UNJR - necesitatea unui control 

și pe temeinicie a fost subliniată 

de procurorul-șef DNA în 

proiectul de management pe care 

l-a facut în 2016. 

Astfel, la „alte măsuri (care) au 

vizat sporirea eficienței” 

procurorilor DNA, a fost și 

„emiterea unui ordin prin care 

procurorii șefi adjuncți ai DNA 

examinează din oficiu legalitatea 

măsurilor procesuale și ale 

soluțiilor de netrimitere în 

judecată dispuse de procurorii șefi 

secție și de procurorii șefi ai 

serviciilor teritoriale” . 

De asemenea, la pagina 13 din 

acelasi proiect/raport, unde se 
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˝Consiliul Superior al Magistraturii 

este garantul independenţei justiţiei˝ 

(art. 133 alin. 1 din Constituţie, 

republicată) 

vorbește despre „creșterea rigorii 

în activitatea de urmărire penală și 

îmbunătățirea calității actelor 

întocmite în dosarele penale”, 

procurorul șef DNA afirmă: „În 

interesul creșterii calității 

soluțiilor a fost adoptat și un ordin 

(Ordinul 78/2014) potrivit căruia 

procurorii șefi adjuncți ai direcției 

examinează din oficiu temeinicia 

și legalitatea măsurilor procesuale 

și ale soluțiilor altele decât cele de 

trimitere în judecată dispuse de 

procurorii șefi secție și de 

procurorii șefi ai serviciilor 

teritoriale.” 

Așadar, dacă procurorii șefi din 

DNA pot examina «temeinicia și 

legalitatea» netrimiterilor în 

judecată, UNJR arată că nu vede 

care ar fi problema să le 

examineze cu atat mai mult pe 

cele de trimitere. 

Arată că se pierde din vedere 

deseori de catre procurorii șefi 

faptul că aceștia nu sunt acuzatori, 

cum erau reprezentanții 

procuraturii din perioada 

sovietică, ci sunt reprezentanți ai 
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˝Consiliul Superior al Magistraturii 

este garantul independenţei justiţiei˝ 

(art. 133 alin. 1 din Constituţie, 

republicată) 

Ministerului Public care, conform 

Constituției, «reprezintă interesele 

generale ale societății și apară 

ordinea de drept, precum și 

drepturile și libertățile 

cetățenilor». Tocmai din acest 

motiv s-a și optat ca procurorii să 

fie magistrați și nu «agenți ai 

statului». 

Apărarea ordinii de drept nu 

înseamna doar a reține, propune 

pentru arestări și trimite oameni în 

judecată, ci și discernământ când 

acționezi în numele legii și 

îngradești drepturile și libertățile 

cetățenilor. Procurorii își 

desfășoară activitatea sub control 

ierarhic. De partea cealaltă, 

independența procurorului se 

caracterizează prin imposibilitatea 

șefilor ierarhici de a le impune 

soluții, dar în niciun caz la 

îngrădirea atribuțiilor acestora de 

a verifica temeinicia și legalitatea 

lucrărilor procurorilor ierarhic 

inferiori, atribuții care sunt în 

concordanță cu Constituția. 

Trimiterea în judecată a unei 

persoane este o măsură cu 
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˝Consiliul Superior al Magistraturii 

este garantul independenţei justiţiei˝ 

(art. 133 alin. 1 din Constituţie, 

republicată) 

consecințe negative deosebite 

asupra vieții unei persoane, motiv 

pentru care procurorul ierarhic 

superior are obligația de a fi 

primul care să verifice dacă 

măsurile/soluțiile sunt legale și 

temeinice. 

AFJR, Judecătoria Sânnicolau 

Mare - nu există nici cu privire la 

această măsură o explicație 

juridică rezonabilă, care să fi fost 

oferită asupra necesități sale. O 

astfel de măsură echivalează cu 

eliminarea principiului 

independenței, care 

guvernează activitatea 

profesională a procurorului. 

Actuala reglementare prevede 

posibilitatea de infirmare doar 

pentru motive de nelegalitate. 

O astfel de măsură este extrem de 

nocivă, în condițiile în care este 

analizată alături de o altă 

propunere formulată, respectiv 

aceea ca șefii parchetelor să fie 

numiți de Consiliul Superior al 

Magistraturii dintre procurori aleși 

de ministrul justiției. 

În măsura în care un om politic 
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˝Consiliul Superior al Magistraturii 

este garantul independenţei justiţiei˝ 

(art. 133 alin. 1 din Constituţie, 

republicată) 

numește șefii parchetelor, iar șefii 

parchetelor pot bloca orice 

anchetă, atât din perspectiva 

legalității, cât și a temeiniciei, 

atunci înseamnă că există premise 

foarte puternice ca anchetele să fie 

duse sau nu până la capăt în 

funcție de voința politică. 

Or, tocmai acest lucru s-a dorit a 

fi înlăturat în procesul anterior 

aderării României la Uniunea 

Europeană și tocmai împotriva 

unor idei politice de acest tip a 

fost instituit Mecanismul de 

Verificare și Cooperare. 

APR - se impune menţinerea 

reglementării actuale care asigură 

gradul de independenţă 

corespunzător statutului de 

magistrat al procurorului. 

Art. 661 - (1) În vederea 

desfăşurării activităţilor prevăzute de 

art. 142 alin. (1) din Codul de 

procedură penală, în cadrul 

Ministerului Public pot funcţiona, 

prin detaşare, ofiţeri sau agenţi de 

poliţie judiciară, sub directa 

conducere şi controlul nemijlocit al 

procurorilor, în limita posturilor 

  DIICOT – propune modificarea 

alin. (1) și (7) ale art. 661, astfel: 

„Art. 661 – (1) În vederea 

soluționării cu celeritate şi în mod 

temeinic a cauzelor în care 

procurorul efectuează urmărirea 

penală proprie conform 

dispozițiilor Codului de procedură 

penală și a dispozițiilor prevăzute 
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˝Consiliul Superior al Magistraturii 

este garantul independenţei justiţiei˝ 

(art. 133 alin. 1 din Constituţie, 

republicată) 

aprobate potrivit legii. 

(2) Detaşarea ofiţerilor şi agenţilor 

de poliţie judiciară se dispune, la 

solicitarea procurorului general al 

Parchetului de pe lângă Înalta Curte 

de Casaţie şi 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 general al 

Parchetului de pe lângă Înalta Curte 

de Casaţie şi Justiţie. 

(4) Încetarea detaşării ofiţerilor şi a 

agenţilor de poliţie judiciară se poate 

dispune înaintea perioadei prevăzute 

la alin. (2) prin ordin motivat al 

procurorului general al Parchetului 

de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi 

Justiţie. 

(5) Pe durata detaşării ofiţerii şi 

agenţii de poliţie judiciară nu pot 

primi de la organele ierarhic 

superioare nicio însărcinare. 

(6) Dispoziţiile procurorilor sunt 

obligatorii pentru ofiţerii şi agenţii de 

în legi speciale, în cadrul 

parchetelor, conform competenței 

materiale, funcționează prin 

detaşare ofițeri şi agenţi de poliţie 

judiciară, în limita posturilor 

aprobate potrivit legii.  

.... 

    (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 care 

funcționează prin detașare în 

cadrul Direcției Naționale 

Anticopuție și Direcției de 

Investigare a Infracțiunilor de 

Criminallitate Organizată și 

Terorism, inclusiv salarizarea”. 

 

Mai propune ca alin. (8) al art. 

661 să se abroge. 
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˝Consiliul Superior al Magistraturii 

este garantul independenţei justiţiei˝ 

(art. 133 alin. 1 din Constituţie, 

republicată) 

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) Ofiţerii şi agenţii de poliţie 

judiciară detaşaţi în condiţiile alin. 

(1) îşi păstrează salarizarea avută la 

data detaşării. 

(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 
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˝Consiliul Superior al Magistraturii 

este garantul independenţei justiţiei˝ 

(art. 133 alin. 1 din Constituţie, 

republicată) 

procurorul general al Parchetului de 

pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi 

Justiţie. Atribuţiile privind acordarea 

gradelor profesionale pentru ofiţerii 

şi agenţii de poliţie judiciară detaşaţi 

se exercită de ministrul afacerilor 

interne, la propunerea procurorului 

general al Parchetului de pe lângă 

Înalta Curte de Casaţie şi 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. 

(11) Pentru ofiţerii şi agenţii de 

poliţie judiciară detaşaţi în cadrul 

Direcţiei de Investigare a 

Infracţiunilor de Criminalitate 

Organizată şi Terorism şi Direcţiei 

Naţionale Anticorupţie sunt 

aplicabile dispoziţiile prevăzute în 

legile speciale aplicabile acestora. 

Art. 69 - (1) Ministrul justiţiei, 

când consideră necesar, din proprie 

iniţiativă sau la cererea Consiliului 

Superior al Magistraturii, exercită 
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˝Consiliul Superior al Magistraturii 

este garantul independenţei justiţiei˝ 

(art. 133 alin. 1 din Constituţie, 

republicată) 

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 ori de 

ministrul justiţiei. 

(2) Controlul constă în verificarea 

eficienţei manageriale, a modului în 

care procurorii îşi îndeplinesc 

atribuţiile de serviciu şi în care se 

desfăşoară raporturile de serviciu cu 

justiţiabilii şi cu celelalte persoane 

implicate în lucrările de competenţa 

parchetelor. Controlul nu poate viza 

măsurile dispuse de procuror în 

cursul urmăririi penale şi soluţiile 

adoptate. 

(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 informări asupra 

activităţii parchetelor şi să dea 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alineatul (3) al articolului 69 se 

modifică şi va avea următorul 

cuprins: 

„(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 sau procurorului şef 

al Direcţiei de Investigare a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DE ACORD: 

CA Brașov, CA București, CA 

Ploiești, Tribunalul Cluj („cu 

condiţia ca aceste informări şi 

îndrumări să fie strict cu caracter 

general”), Tribunalul Dolj, 

Tribunalul Tulcea, Judecătoria 

Gherla, Judecătoria Huedin, 

DIICOT, PJ Baia Mare, PJ 

Vișeu de Sus 
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˝Consiliul Superior al Magistraturii 

este garantul independenţei justiţiei˝ 

(art. 133 alin. 1 din Constituţie, 

republicată) 

îndrumări scrise cu privire la 

măsurile ce trebuie luate pentru 

prevenirea şi combaterea eficientă a 

criminalităţii. 

Infracţiunilor de Criminalitate 

Organizată şi Terorism informări 

asupra activităţii parchetelor şi să 

dea îndrumări scrise cu privire la 

măsurile ce trebuie luate pentru 

prevenirea şi combaterea eficientă a 

criminalităţii.” 

NU SUNT DE ACORD: 

Tribunalul Olt, Judecătoria 

Băilești, Judecătoria Blaj,  

Judecătoria Dej, Judecătoria 

Filiași, Judecătoria Iași, 

Judecătoria Motru, Judecătoria 

Pașcani, Judecătoria Sebeș, 

Judecătoria Segarcea, PT 

Militar Iași, PJ Iași  
 

SE IMPUNE eliminarea 

posibilităţii ca ministrul justiţiei 

să dea îndrumări scrise cu privire 

la măsurile ce trebuie luate pentru 

combaterea eficientă a 

criminalităţii: 

CA Timișoara, Judecătoria 

Mangalia, Judecătoria 

Marghita, Judecătoria Moinești, 

PT Maramureș, PJS 2 

București, PJ Petroșani, APR  

 

Judecătoria Babadag, 

Judecătoria Măcin - trebuie 

clarificat textul propus, în sensul 

că îndrumările nu se referă la 

dosare în curs de soluționare, ci 

privește chestiuni administrative. 

Judecătoria Brăila, PT Iași 
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˝Consiliul Superior al Magistraturii 

este garantul independenţei justiţiei˝ 

(art. 133 alin. 1 din Constituţie, 

republicată) 

propun completarea alin. (3), în 

sensul că îndrumările nu pot avea 

decât caracter general şi nu pot 

viza în niciun caz o anume cauză 

aflată pe rolul parchetelor. 

Art. 70 – (1) Parchetul de pe lângă 

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie 

coordonează activitatea parchetelor 

din subordine, îndeplineşte atribuţiile 

prevăzute de lege, are personalitate 

juridică şi gestionează bugetul 

Ministerului Public. 

(2) Parchetul de pe lângă Înalta 

Curte de Casaţie şi Justiţie este 

condus de procurorul general al 

Parchetului de pe lângă Înalta Curte 

de Casaţie şi Justiţie, ajutat de un 

prim-adjunct şi un adjunct. 

(3) În activitatea sa, procurorul 

general al Parchetului de pe lângă 

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie este 

ajutat de 3 consilieri. 

 

 

 

 

 

 

 (4) Procurorul general al 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La articolul 70, alineatul (3) se 

modifică şi va avea următorul 

cuprins: 

„(3) În activitatea sa, procurorul 

general al Parchetului de pe lângă 

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie 

este ajutat de 3 consilieri. 

Dispoziţiile Ordonanţei 

Guvernului nr. 32/1998 privind 

organizarea cabinetului 

demnitarului din administraţia 

publică centrală, cu modificările 

ulterioare, se aplică în mod 

corespunzător.” 
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˝Consiliul Superior al Magistraturii 

este garantul independenţei justiţiei˝ 

(art. 133 alin. 1 din Constituţie, 

republicată) 

Parchetului de pe lângă Înalta Curte 

de Casaţie şi Justiţie este ordonator 

principal de credite. 

Art. 791 - (1) În cadrul Parchetului 

de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi 

Justiţie funcţionează Direcţia de 

Investigare a Infracţiunilor de 

Criminalitate Organizată şi Terorism, 

ca structură specializată în 

combaterea criminalităţii organizate 

şi terorismului. 

(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 Consiliului Superior al 

Magistraturii, în limita posturilor 

prevăzute în statul de funcţii, aprobat 

potrivit legii. 

(3) Pentru a fi numiţi în cadrul 

Direcţiei de Investigare a 

Infracţiunilor de Criminalitate 

Organizată şi Terorism procurorii 

trebuie să aibă o bună pregătire 

profesională, o conduită morală 

ireproşabilă, o vechime de cel puţin 6 

ani în funcţia de procuror sau 

judecător şi să fi fost declaraţi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alineatul (3) al articolului 791 se 

modifică şi va avea umătorul 

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, să aibă cel puţin 

gradul de parchet de pe lângă 

tribunal, o bună pregătire 

profesională, o conduită morală 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 şi să nu fi avut 

abateri de la codul deontologic, 
să aibă cel puţin gradul de 

parchet de pe lângă tribunal, o 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observație DLDC: Noutatea 

textului propus de Ministerul 

Justiției constă în stabilirea unei 

condiții de vechime de 8 ani 

numai în funcția de procuror (nu 

și în cea de judecător). De 

asemenea, se face trimitere la art. 

44 alin. (2) din Legea nr. 

303/2004 care, potrivit proiectului 
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˝Consiliul Superior al Magistraturii 

este garantul independenţei justiţiei˝ 

(art. 133 alin. 1 din Constituţie, 

republicată) 

admişi în urma interviului organizat 

de comisia constituită în acest scop. 

 

 

 

 

 

(4) La interviu poate participa orice 

procuror care îndeplineşte condiţiile 

prevăzute la alin. (3). 

(5) Interviul constă în verificarea 

pregătirii profesionale, a capacităţii 

de a lua decizii şi de a-şi asuma 

răspunderea, a rezistenţei la stres, 

precum şi a altor calităţi specifice. 

(6) La evaluarea candidaţilor vor fi 

avute în vedere şi activitatea 

desfăşurată de procurori, cunoaşterea 

unei limbi străine şi cunoştinţele de 

operare pe calculator. 

(7) Comisia prevăzută la alin. (3) 

este numită prin ordin al 

procurorului-şef al Direcţiei de 

Investigare a Infracţiunilor de 

Criminalitate Organizată şi Terorism 

şi este formată din 3 procurori din 

cadrul Direcţiei. Din comisie pot face 

parte şi specialişti în psihologie, 

resurse umane şi alte domenii. 

ireproşabilă, o vechime de cel puţin 

8 ani în funcţia de procuror şi să fi 

fost declaraţi admişi în urma 

interviului organizat de comisia 

constituită în acest scop. Dispoziţiile 

art. 44 alin. (2) din Legea nr. 

303/2004 se aplică în mod 

corespunzător”. 

bună pregătire profesională, o 

conduită morală ireproşabilă, o 

vechime de cel puţin 8 ani în 

funcţia de procuror sau judecător 

şi să fi fost declaraţi admişi în 

urma interviului organizat de 

comisia constituită în acest scop”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

de Lege, stabilește că „La 

calcularea vechimii efective 

prevăzute la alin. (1) se iau în 

considerare, după caz, perioada 

în care judecătorul sau 

procurorul a fost detaşat la 

instanţe sau, după caz, la 

parchete, perioada în care 

judecătorul a fost desemnat în 

calitate de judecător de 

supraveghere a privării de 

libertate, perioada în care 

judecătorul sau procurorul a fost 

membru al Consiliului Superior al 

Magistraturii, a avut calitatea de 

inspector judiciar, precum şi 

perioada în care judecătorul sau 

procurorul a avut calitatea de 

auditor de justiţie. Perioada în 

care judecătorul sau procurorul a 

fost detaşat la alte instituţii decât 

instanţele şi parchetele sau alte 

perioade de suspendare a 

raportului de muncă în care 

acesta nu a funcţionat efectiv în 

cadrul instanţelor sau parchetelor 

nu se iau în considerare la 

calcularea vechimii efective 

prevăzute la alin. (1).” 
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˝Consiliul Superior al Magistraturii 

este garantul independenţei justiţiei˝ 

(art. 133 alin. 1 din Constituţie, 

republicată) 

(8) Procurorul-şef al Direcţiei de 

Investigare a Infracţiunilor de 

Criminalitate Organizată şi Terorism 

evaluează, anual, rezultatele obţinute 

de procurorii Direcţiei de Investigare 

a Infracţiunilor de Criminalitate 

Organizată şi Terorism. 

(9) Procurorii numiţi în cadrul 

Direcţiei de Investigare a 

Infracţiunilor de Criminalitate 

Organizată şi Terorism pot fi revocaţi 

prin ordin al procurorului-şef al 

acestei direcţii, cu avizul Consiliului 

Superior al Magistraturii, în cazul 

exercitării necorespunzătoare a 

atribuţiilor specifice funcţiei sau în 

cazul aplicării unei sancţiuni 

disciplinare. 

(10) La data încetării activităţii în 

cadrul Direcţiei de Investigare a 

Infracţiunilor de Criminalitate 

Organizată şi Terorism procurorul 

revine la parchetul de unde provine 

sau la alt parchet unde are dreptul 

să funcţioneze potrivit legii. 
(11) De la data revenirii la 

parchetul de unde provin sau la alt 

parchet unde au dreptul să 

funcţioneze potrivit legii, procurorii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La articolul 791, alineatele (10) şi 

(11) se modifică şi vor avea 

următorul cuprins: 

 „(10) La data încetării activităţii 

în cadrul Direcţiei de Investigare a 

Infracţiunilor de Criminalitate 

Organizată şi Terorism procurorul 

revine la parchetul de unde 

provine. 

 

(11) De la data revenirii la 

parchetul de unde provin, 

procurorii care au activat în cadrul 

Direcţiei de Investigare a 

 

DE ACORD cu propunerea 

vizând alin. (3): 

CA Brașov, CA Suceava, 

Tribunalul Bacău, Tribunalul 

Dolj, Tribunalul Olt, 

Judecătoria Motru, Judecătoria 

Piatra Neamț, PCA Cluj, PT 

Militar Iași,  PJS 2 București, 

PJ Pucioasa, PJ Vișeu de Sus  
 

NU SUNT DE ACORD: 

Tribunalul Vaslui,  Judecătoria 

Câmpulung, Judecătoria Pitești, 

PT Sibiu, PJ Baia Mare, PJ 

Cluj-Napoca, PJ Gherla 

 

INSTANȚE: 

CA București și CA Ploiești - 

deşi sunt de acord cu propunerea, 

având în vedere creşterea 

vechimii, la 8 ani, totuşi nu există 

reglementată o procedură de 

promovare a acestora, în care să le 

fie evaluată activitatea 

profesională. Interviul nu este 

suficient pentru evaluarea 

capacităţilor profesionale, fiind 

necesară cel puţin evaluarea unor 
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˝Consiliul Superior al Magistraturii 

este garantul independenţei justiţiei˝ 

(art. 133 alin. 1 din Constituţie, 

republicată) 

care au activat în cadrul Direcţiei de 

Investigare a Infracţiunilor de 

Criminalitate Organizată şi Terorism 

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 acestei direcţii. 

Infracţiunilor de Criminalitate 

Organizată şi Terorism 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 acestei 

direcţii.” 

 

lucrări întocmite de candidaţi în 

ultimii 3 ani de activitate. 

CA București reiterează susţinerea 

potrivit căreia cele două structuri 

de parchete specializate 

instrumentează dosare complexe 

şi prin urmare, nu se poate 

concepe ca promovarea lor în grad 

de PÎCCJ, să se facă fără  un 

minim de criterii. 

CA Oradea propune creșterea 

vechimii în funcția de procuror la 

15 ani. 

Judecătoria Orșova - DNA şi 

DIICOT devin Secţii sau Direcţii 

în PÎCCJ conduse de procurori 

şefi de secţii ori direţii. În aceste 

secţii pot fi detaşaţi şi procurori 

de la parchete inferioare cu o 

vechime de minim 8 ani în baza 

unor evaluării realizate de o 

comisie condusă de Procurorul 

General. 

În PÎCCJ sunt resurse umane 

enorme care nu desfăşoară o 

activitate potrivit salarizării, 

acestea pot fi redistribuite în 

secţiile anticorupţie şi combaterea 

criminalităţii organizate, în acest 
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mod nu mai exista conducere 

tricefală, resurse materiale şi 

financiare folosite ineficient pe 

funcţii de conducere inutile. 

Propune reorganizarea DNA şi 

DIICOT în secţii ale Parchetului 

General în subordinea 

Procurorului General, cu 

procurorii şefi de secţii 

asemănători procurorilor şefi de 

secţii din parchete, va simplifica 

legea şi organizarea parchetului 

sub toate aspectele. 

 

PARCHETE: 

PÎCCJ, Judecătoria Măcin, PT 

Brașov - vechimea de cel puțin 8 

ani în funcția de procuror, 

condiție pentru numire la DIICOT 

sau DNA este prea mare. 

DNA – nu este de acord cu 

propunerea de majorare a 

vechimii la 8 ani în funcția de 

procuror pentru a putea fi numit în 

cadrul DIICOT sau DNA. 

Apreciază că această creștere a 

vechimii, alături de condiția 

deținerii cel puțin a gradului de 

parchet de pe lângă tribunal, de 
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condiția de vechime de 7 ani 

impusă pentru promovarea la 

parchetul de pe lângă tribunal, 

precum și de condițiile de vârstă 

și vechime pentru admiterea la 

Institutul Național al 

Magistraturii, se constituie în 

factori de natură să influențeze 

negativ și considerabil recrutarea 

procurorilor în cadrul Direcției 

Naționale Anticorupție și să 

favorizeze imobilismul 

profesional și blazarea în carieră. 

DIICOT – nu susține modificarea 

alin. (3). Opțiunea inițială a 

legiutoriului, în sensul vechimii 

de 6 ani, a avut în vedere 

posibilitatea acestor unității de a 

putea recruta și numi prin 

procedura interviului procurori 

din categoria cea mai consistentă 

de vechime, fără a aduce 

prejudicii unităților de parchet de 

la care ar proveni. Este știut faptul 

că parchetele de pe lângă 

judecătorii și tribunale oferă 

pepiniera cea mai largă de 

recrutare și totodată reprezintă 

unitățile care se reînnoiesc cel mai 
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republicată) 

facil prin intrarea în profesie a 

absolvenților Institutului Național 

al Magistraturii, precum și prin 

concursurile de promovare. 

Precizăm totodată că există 

dificultăți consistente și în prezent 

în ocuparea unor posturi de 

procuror în cadrul Direcției de 

Investigare a Infracțiunilor de 

Criminalitate Organizată și 

Terorism, chiar și în condițiile în 

care vechimea minimă necesară 

este de 6 ani. 

Propune următoarea soluție: 

 „(3) Pentru a fi numiți în cadrul 

Direcției de Investigare a 

Infracțiunilor de Criminalitate 

Organizată și Terorism, 

candidații trebuie să aibă o 

vechime efectivă de cel puțin 7 ani 

în funcția de procuror sau 

judecător, o conduită morală 

ireproșabilă, să nu fi fost 

sancționați disciplinar și să fi fost 

declarați admiși în urma 

interviului organizat de comisia 

constituită în acest scop. 

Dispozițiile art. 44 alin. (2) din 

Legea nr. 303/2004 se aplică în 
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mod corespunzător. 

… 

(5) Interviul constă în verificarea: 

a) pregătirii profesionale, a 

capacității de analiză și sinteză, 

verificarea coerenței în 

exprimare, argumentației din 

punctul de vedere al clarității și 

logicii;  

b) capacităţii de a lua decizii şi de 

a-şi asuma răspunderea, a 

rezistenţei la stres, precum şi a 

altor calităţi specifice; 

c) modului  în care candidatul se 

raportează la valori precum 

independența justiției, 

imparțialitatea și integritatea 

magistraților. 

(6) La evaluarea candidaţilor vor 

fi avute în vedere şi: 

a)activitatea anterioară 

desfăşurată de candidați 

materializată printr-o sinteză 

întocmită de comisia de interviu 

pe baza lucrărilor relevante 

depuse de candidat; 

b)motivația candidaților și 

competențele umane si sociale ale 

acestora; 
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(art. 133 alin. 1 din Constituţie, 

republicată) 

c)cunoaşterea unei limbi străine 

și cunoştinţe de operare pe 

calculator atestate prin 

prezentarea unor diplome sau 

certificate de absolvire a unor 

cursuri în acest sens. 

(61) Verificarea sub aspectul 

integrității se realizează de 

Inspecția Judiciară, care la 

solicitarea comisiei înaintează un 

raport. 

(62) În vederea obținerii avizului 

prevăzut la alin.(1) președintele 

comisiei înaintează Consiliului 

Superior al Magistraturii, Secția 

pentru procurori, lista 

candidaților admiși, împreună cu 

documentația care a stat la baza 

deciziei comisiei”. 

PCA Tg-Mureș - apreciază că 

reglementarea preconizată, în 

sensul că „procurorii trebuie să nu 

fi fost sancţionaţi disciplinar” 

(deloc, niciodată!) este excesivă şi 

inechitabilă în raport cu prev. art. 

52 din Legea nr. 303/2004 (pct. 

43 din proiect) potrivit cărora, 

pentru a accede la funcţia de 

judecător la Î.C.C.J. este necesar, 
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alături de celelalte condiţii impuse 

de lege, ca judecătorul să nu fi 

fost sancţionat disciplinar în 

ultimii 3 ani.  

PT Maramureș, APR - de acord 

cu condiția de vechime, însă fără 

condiția de grad. 

PT Minori și Familie Brașov - 

consideră că pentru o selecţie 

riguroasă a procurorilor în cele 

două structuri specializate este 

necesar să se prevadă în mod 

expres modalitatea de desfăşurare 

a interviului, durata acestuia, 

precum şi faptul că se finalizează 

prin calificativ „admis" sau 

„respins". în cazul în care o 

persoană este respinsă, ar trebui să 

fie obligatoriu ca comisia de 

examinare să-şi motiveze 

respingerea, pentru transparenţă şi 

ca persoana să cunoască motivele 

comisiei. 

Totodată consideră oportună 

înfiinţarea unei comisii de 

contestaţii la care, cel interesat să 

se poată adresa pentru contestarea 

calificativului atunci când se 

consideră nedreptăţit. 
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(art. 133 alin. 1 din Constituţie, 

republicată) 

Menţionează că, în prezent, 

modalitatea de desfăşurare a 

interviului a Direcţia Naţională 

Anticorupţie şi Direcţia dc 

Investigare a Infracţiunilor de 

Criminalitate Organizată şi 

Terorism este complet 

nctransparentă, iar persoana 

interesată nu ştie care sunt 

motivele pentru care a fost 

respins. 

PJ Iași - de acord cu condiţia de 

grad, fără mențiunea referitoare la 

vechime. 

PJ Urziceni – de acord cu 

vechimea minimă de 8 ani și 

gradul minim de tribunal. 

 

ASOCIAȚII: 

UNJR - prin reglementarea 

actuală nu este asigurată 

stabilitatea în funcție a 

procurorilor DNA și DIICOT, 

câtă vreme aceștia pot fi revocați 

de către procurorul șef DNA sau 

DIICOT în cazul „exercitării 

necorespunzatoare a atribuțiilor 

specifice funcțiilor”. Această 

sintagmă este una extrem de 
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republicată) 

generală, nu prevede nici macar 

un termen în care această conduită 

ar trebui constată și sancționată, 

lăsând în acest mod spațiu 

arbitrariului și abuzului. 

Este posibil, așadar, ca procurorul 

șef să decidă revocarea unui 

procuror pentru o faptă de o 

importanță minoră, la mult timp 

după săvârșirea ei și în lipsa 

oricărui criteriu obiectiv, fapt ce 

echivalează cu o încălcarea a 

stabilității de care trebuie să se 

bucure procurorii. Din această 

perspectivă, sintagma amintită 

este neclară, aceasta fiind de 

natură a expune procurorul unor 

eventuale presiuni, afectând 

independența, libertatea și 

siguranța în exercitarea atribuțiilor 

ce îi revin în cadrul anchetei 

penale. 

Așa cum rezultă din decizia CCR 

nr. 196/2013, a căror considerente 

se aplică mutatis mutandis și în 

această situație, orice act normativ 

trebuie să îndeplinească anumite 

condiții calitative, printre acestea 

numărându‐se și previzibilitatea, 
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republicată) 

ceea ce presupune că acesta 

trebuie să fie suficient de precis și 

clar pentru a putea fi aplicat. 

Astfel, formularea cu o suficientă 

precizie a actului normativ 

permite persoanelor interesate să 

prevadă într‐o măsură rezonabilă, 

în circumstanțele speței, 

consecințele care pot rezulta 

dintr‐un act determinat. Desigur, 

este dificil să se adopte legi 

redactate cu o precizie absolută, 

însă caracterul mult prea general 

și, uneori, chiar eliptic nu trebuie 

să afecteze previzibilitatea legii. 

Având în vedere că revocarea din 

funcție are în mod evident un 

efect sancționator, textul ar fi 

trebuit elaborat ca o normă 

specială, cu reglementări distincte, 

care să creeze un regim 

sancționator specific. Or, textul 

actual este neclar atât pentru 

persoana care se poate afla în 

ipoteza normei, cât și pentru 

instanța chemată să aprecieze cu 

privire la temeinicia și legalitatea 

revocării. Soluțiile preconizate de 

un act normativ nu trebuie 
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aplicate în mod aleatoriu, 

legiuitorul fiind obligat să 

stabilească condiții, modalități și 

criterii clare și precise. 

Ca atare, propune ca revocarea 

procurorilor DNA/DIICOT să 

poată fi dispusă de secția de 

procurori a CSM, în afară de fapte 

ce constituie abateri disciplinare 

(în cazul cărora trebuie urmată 

procedura de sancționare legală), 

și în situatii punctuale specifice 

(cu titlu de exemplu: numarul mic 

de dosare lucrate de un procuror 

într‐un an, raportat la medie, 

ținând seama de complexitatea 

dosarelor, apoi numărul 

achitărilor sau restituirilor, 

încălcările procedurale grave 

constatate de judecătorul de 

cameră preliminară, chiar dacă au 

fost regularizate). 

AMR - astfel cum AMR a 

subliniat, referitor la propunerea 

de modificare a dispozițiilor art. 

43 din Legea nr. 303/2004, se face 

o distincție nejustificată între 

carierea judecătorilor și 

procurorilor, în sensul că limitarea 
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cuprinsă în art. 43 alin. 1 teza a II-

a (Judecătorii pot promova în grad 

profesional doar până la gradul de 

judecător de curte de apel, 

inclusiv.) li se aplică expres doar 

judecătorilor, iar argumentul 

referitor la „structurile teritoriale” 

ale DNA și DIICOT, care dă 

posibilitatea unui procuror cu grad 

de parchet de pe lângă o instanță 

inferioară, la data numirii în 

aceste structuri, să aibă  statut 

similar unui procuror având grad 

de PÎCCJ, prin apartenența la 

DNA sau DIICOT nu poate 

fundamenta diferența de 

tratament, în defavoarea 

judecătorilor.  

Faptul că potrivit OUG nr. 

78/2016 și OG nr. 43/2002 

procurorii DIICOT și DNA sunt 

„numiți” de procurorul-șef în 

aceste structuri de parchet, nu 

justifică, o dată în plus, instituirea 

unui statut profesional defavorabil 

pentru judecători, care pot trece 

de la o instanță ierarhic inferioară 

la una ierarhic superioră numai 

prin „promovare”, adică prin 
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„examen/ concurs”, iar din 

punctul de vedere al tehnicii 

legislative este greșită adaptarea 

unei legi la o ordonanță/ 

ordonanță de urgență a 

Guvernului și statornicirea unei 

diferențe vădite de tratament între 

judecători și procurorii din aceste 

structuri, care până acum nu era 

explicit prevăzută în lege.  

Potrivit Deciziei CEDO din 6 

decembrie 2007 - cauza Beian 

contra României „o distincţie este 

discriminatorie dacă aceasta nu 

are o justificare obiectivă şi 

rezonabilă, adică dacă ea nu 

urmăreşte un scop legitim sau 

dacă nu există un raport rezonabil 

de proporţionalitate între 

mijloacele folosite şi scopul 

vizat”. Or, în condițiile în care 

judecătorii care soluționează 

cauzele penale instrumentate de 

aceste structuri de parchet, au 

grad profesional inferior, însă 

abilitarea legală de a pronunța 

hotărâri judecătorești definitive, 

discriminarea este evidentă. De 

asemenea, discriminarea este 
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evidentă și prin prisma carierei 

judecătorilor care, astfel cum am 

arătat, pentru a dobândi gradul 

profesional de curte de apel sau de 

judecător ÎCCJ trebuie să trească 

prin concursuri de promovare. 

Sublinierile AMR nu vin nici să 

diminueze și nici să nege rolul 

procurorilor din aceste structuri de 

parchet, ci au în vedere elemente 

concrete ale statutului acestora, în 

comparație cu cel al judecătorilor. 

 

 După articolul 793 se introduce un 

articol nou, art. 794, cu următorul 

cuprins: 

„Art. 794 - Direcţia de Investigare a 

Infracţiunilor de Criminalitate 

Organizată şi Terorism elaborează 

anual un raport privind activitatea 

desfăşurată, pe care îl prezintă 

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 

 DE ACORD: 

CA Brașov, CA București, CA 

Suceava, Tribunalul Cluj, 

Tribunalul Dolj, Tribunalul Olt, 

Judecătoria Cluj-Napoca, 

Judecătoria Huedin, 

Judecătoria Motru, Judecătoria 

Turda, PT Maramureș, PJ Baia 

Mare, PJS 2 București  
 

NU SUNT DE ACORD: 

Judecătoria Blaj, Judecătoria 

Dej, Judecătoria Pașcani, PT 

Sibiu, PT Militar Iași 

 

DIICOT – nu susține propunerea, 
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Terorism”. arătând că prevederea se regăsește 

la art. 21 din OUG 78/2016, 

context în care apreciază 

inoportună reluarea acesteia în 

cuprinsul Legii nr. 304/2004. 

 

 

 

Art. 86 - (1) În cadrul Direcţiei 

Naţionale Anticorupţie se pot înfiinţa 

servicii teritoriale, servicii, birouri şi 

alte compartimente de activitate, prin 

ordin al procurorului şef al acestei 

direcţii. 

(2) Sediul serviciilor teritoriale şi 

circumscripţia acestora se stabilesc 

de procurorul şef al Direcţiei 

Naţionale Anticorupţie, de regulă, în 

localităţile în care îşi au sediul 

parchetele de pe lângă curţile de apel 

şi în raport cu circumscripţiile 

acestora. 

Alineatul (1) al articolului 86 se 

modifică şi va avea următorul 

cuprins: 

„(1) În cadrul Direcţiei Naţionale 

Anticorupţie se pot înfiinţa servicii 

teritoriale, servicii, birouri şi alte 

compartimente de activitate, la 

propunerea procurorului şef al 

acestei direcţii, cu avizul 

Consiliului Superior al 

Magistraturii şi al ministrului 

justiţiei.” 

 DE ACORD: 

CA Brașov, CA Suceava, 

Tribunalul Cluj, Tribunalul 

Dolj, Judecătoria Huedin, 

Judecătoria Motru, PJ Pucioasa  
 

NU SUNT DE ACORD: 

Tribunalul Olt, Judecătoria 

Blaj, Judecătoria Câmpulung, 

Judecătoria Dej, Judecătoria 

Pașcani, Judecătoria Şimleu 

Silvaniei, Judecătoria Turda, 

DIICOT, PT Buzău, PT Sibiu, 

PT Militar Iași, PJ Baia Mare, 

PJ Gherla, PJ Vișeu de Sus 

  

NU SE IMPUNE AVIZUL 
ministrului justiţiei în organizarea 

DNA: 

Judecătoria Timișoara, PT 

Brașov, PT Maramureș, PJS 2 

București, APR  

 

INSTANȚE: 
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CA Tg. Mureș și AMR - textul 

este incomplet, nerezultând care 

este autoritatea legalmente 

îndrituită să procedeze la 

înfiinţarea serviciilor teritoriale, 

serviciilor, birourilor şi altor 

compartimente de activitate (fiind 

prevăzut doar că procurorul şef al 

direcţiei face propunerea, iar CSM 

şi ministrul justiţiei dau avize). 

De asemenea, nu rezultă nici 

categoria actului (ordin?) prin 

care acestea sunt înfiinţate. 

 

PARCHETE: 

DNA - nu susține modificarea 

propusă pentru procedura privind 

înființarea, în cadrul Direcției 

Naționale Anticorupție, a 

serviciilor teritoriale, serviciilor, 

birourilor și a altor compartimente 

de activitate, respectiv, la 

propunerea procurorului șef al 

acestei direcții și cu avizul 

Consiliului Superior al 

Magistraturii și al ministrului 

Justiției, apreciind că actuala 

reglementare, care conferă 

procurorului șef al DNA atribuția 
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de a le înființa prin ordin, este 

menită să asigure independența 

organizațională necesară luptei 

împotriva corupției, cu atât mai 

mult cu cât structura deține 

compartimente importante a căror 

înființare sau desființare nu poate 

fi la latitudinea sferei politice. 

Cu atât mai mult, nu înțelegem de 

ce dispoziții ale legii care nu au 

ridicat probleme de aplicare 

trebuie modificate, necunoscând 

nicio justificare sau argument 

pentru care se dorește intervenția 

ministrului Justiției în organizarea 

internă a Direcției Naționale 

Anticorupție. 

Măsura este cu atât mai 

surprinzătoare cu cât un mod 

similar de organizare este 

prevăzut și pentru cealaltă 

structură specializată de parchet, 

DIICOT, prin legea sa de 

organizare OUG nr. 78/2016, în 

care se prevede că se pot înființa 

sau desființa servicii, birouri, 

departamente ori compartimente 

prin ordin al procurorului șef al 

DIICOT, fără să fie necesar avizul 
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ministrului justiției sau al 

Consiliului Superior al 

Magistraturii (acest aviz este 

necesar doar pentru înființarea de 

secții). Or, proiectul de față nu 

prevede și modificarea în același 

mod a procedurii de înființare a 

serviciilor, birourilor sau 

compartimentelor la nivelul 

DIICOT. 

 Art. 87 – (1) Direcţia Naţională 

Anticorupţie se încadrează cu 

procurori numiţi prin ordin al 

procurorului şef al Direcţiei 

Naţionale Anticorupţie, cu avizul 

Consiliului Superior al Magistraturii, 

în limita posturilor prevăzute în statul 

de funcţii, aprobat potrivit legii. 

(2) Pentru a fi numiţi în cadrul 

Direcţiei Naţionale Anticorupţie, 

procurorii trebuie să aibă o bună 

pregătire profesională, o conduită 

morală ireproşabilă, o vechime de cel 

puţin 6 ani în funcţia de procuror sau 

judecător şi să fi fost declaraţi admişi 

în urma unui interviu organizat de 

comisia constituită în acest scop. 

 

 

 

 

 

 

 

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, să aibă cel 

puţin gradul de parchet de pe 

lângă tribunal, o bună pregătire 

profesională, o conduită morală 

ireproşabilă, o vechime de cel puţin 

8 ani în funcţia de procuror şi să fi 

fost declaraţi admişi în urma 

interviului organizat de comisia 

 

 

 

 

 

La articolul 87, alineatul (2) se 

modifică și va avea următorul 

cuprins: 

 „(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 cel puţin 

gradul de parchet de pe lângă 

tribunal, o bună pregătire 

profesională, o conduită morală 

ireproşabilă, o vechime de cel 

puţin 8 ani în funcţia de procuror 

 

 

 

 

 

Observație DLDC: Noutatea 

textului propus de Ministerul 

Justiției constă în stabilirea unei 

condiții de vechime de 8 ani 

numai în funcția de procuror (nu 

și în cea de judecător). De 

asemenea, se face trimitere la art. 

44 alin. (2) din Legea nr. 

303/2004 care, potrivit proiectului 

de Lege, stabilește că „La 

calcularea vechimii efective 

prevăzute la alin. (1) se iau în 

considerare, după caz, perioada 

în care judecătorul sau 
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(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 Direcţiei Naţionale 

Anticorupţie şi este formată din 3 

procurori de la Direcţia Naţională 

Anticorupţie. Din comisie pot face 

parte şi specialişti în psihologie, 

resurse umane şi alte domenii. 

    (7) Procurorul şef al Direcţiei 

Naţionale Anticorupţie evaluează, 

anual, rezultatele obţinute de 

procurorii Direcţiei Naţionale 

constituită în acest scop. Dispoziţiile 

art. 44 alin. (2) din Legea nr. 

303/2004 se aplică în mod 

corespunzător”. 

 

 

sau judecător şi să fi fost declaraţi 

admişi în urma unui interviu 

organizat de comisia constituită în 

acest scop”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

procurorul a fost detaşat la 

instanţe sau, după caz, la 

parchete, perioada în care 

judecătorul a fost desemnat în 

calitate de judecător de 

supraveghere a privării de 

libertate, perioada în care 

judecătorul sau procurorul a fost 

membru al Consiliului Superior al 

Magistraturii, a avut calitatea de 

inspector judiciar, precum şi 

perioada în care judecătorul sau 

procurorul a avut calitatea de 

auditor de justiţie. Perioada în 

care judecătorul sau procurorul a 

fost detaşat la alte instituţii decât 

instanţele şi parchetele sau alte 

perioade de suspendare a 

raportului de muncă în care 

acesta nu a funcţionat efectiv în 

cadrul instanţelor sau parchetelor 

nu se iau în considerare la 

calcularea vechimii efective 

prevăzute la alin. (1).” 

 

DE ACORD: 

CA Brașov, CA Suceava, 

Tribunalul Cluj, Tribunalul 

Dolj, Tribunalul Olt, 
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Anticorupţie. 

    (8) Procurorii numiţi în cadrul 

Direcţiei Naţionale Anticorupţie pot 

fi revocaţi prin ordin al procurorului 

şef al Direcţiei Naţionale 

Anticorupţie, cu avizul Consiliului 

Superior al Magistraturii, în cazul 

exercitării necorespunzătoare a 

atribuţiilor specifice funcţiei sau în 

cazul aplicării unei sancţiuni 

disciplinare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Judecătoria Cluj-Napoca, 

Judecătoria Huedin, 

Judecătoria Motru, Judecătoria 

Piatra Neamț, Judecătoria 

Turda, PCA Cluj, PT Militar 

Iași, PJ Vișeu de Sus  

 

NU SUNT DE ACORD: 

Tribunalul Vaslui, Judecătoria 

Băilești, Judecătoria Dej, 

Judecătoria Filiași, Judecătoria 

Pitești, Judecătoria Vaslui, PJ 

Baia Mare, PJS 2 București, PJ 

Gherla 
 

INSTANȚE: 

CA București și CA Ploiești – 

aceeași observație ca la art. 791 

alin. (3). 

CA Oradea propune creșterea 

vechimii în funcția de procuror la 

15 ani. 

Tribunalul Suceava Secția 

penală - nu este echitabilă această 

reglementare în condiţiile în care 

vechimea necesară unui procuror 

pentru a promova la Parchetul de 

pe lângă Curtea de Apel este de 

10 ani iar pentru a promova la 
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Direcţia Naţională Anticorupţie, 

care ţine de Parchetul de pe lângă 

Înalta Curte de Justiţie, deci o 

unitate de parchet superioară 

Parchetului de pe lângă Curtea de 

Apel, vechimea necesară este  de 

8 ani, deci o vechime cu 2 ani mai 

mică. 

Tribunalul Bacău - în ceea ce 

priveşte vechimea pentru 

promovarea în funcţie de procuror 

la DNA, solicită ca promovarea  

să fie similară ca la judecători,  în 

sensul de a se susţine examen, iar 

vechimea să fie de 18 ani în 

funcţia de procuror. 

Judecătoria Câmpulung –

condiția de vechime să fie de 20 

de ani. 

 

PARCHETE: 

DNA, PT Brașov– nu sunt de 

acord cu propunerea de majorare a 

vechimii la 8 ani în funcția de 

procuror pentru a putea fi numit în 

cadrul DIICOT sau DNA. 

DIICOT nu susține propunerea, 

pentru aceleași motive prezentate 

la observațiile vizând art. 791 alin. 
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(3). 

PT Iași - propune condiţia de 

vechime de 10 ani, grad 

profesional de parchet de pe lângă 

tribunal. 

PJ Cluj-Napoca - în ceea ce 

priveşte modificarea art. 87 alin.2, 

referitoare la introducerea 

condiţiei deţinerii gradului de 

parchet de pe lângă tribunal 

pentru numirea în cadrul DIICOT 

şi DNA, s-a apreciat că nu se 

justifică introducerea acestei 

condiţii, fiind suficientă 

prevederea unei vechimi de cel 

puţin 8 ani în funcţia de procuror 

pentru a putea accede la astfel de 

funcţii, dând astfel posibilitatea 

tuturor procurorilor cu rezultate 

deosebite în activitatea 

profesională şi care îndeplinesc 

celelalte condiţii impuse de textul 

de lege să acceadă la astfel de 

funcţii, chiar dacă nu au obţinut 

gradul profesional de parchet de 

tribunal. 

PJ Iași - de acord cu condiţia de 

grad, fără mențiunea referitoare la 

vechime. 
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 (9) La data încetării activităţii în 

cadrul Direcţiei Naţionale 

Anticorupţie, procurorul revine la 

parchetul de unde provine sau la alt 

parchet unde are dreptul să 

funcţioneze potrivit legii. 

 (91) 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 Direcţiei Naţionale 

Anticorupţie 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. 

    (10) Atribuţiile, competenţa, 

structura, organizarea şi funcţionarea 

Direcţiei Naţionale Anticorupţie sunt 

 

 

 

 

 

La articolul 87, alineatele (9) şi 

(91) se modifică şi vor avea 

următorul cuprins: 

„(9) La data încetării activităţii în 

cadrul Direcţiei Naţionale 

Anticorupţie, procurorul revine la 

parchetul de unde provine. 

 

(91) De la data revenirii la 

parchetul de unde provin, 

procurorii care au activat în cadrul 

Direcţiei Naţionale Anticorupţie 

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.” 

 

 

 

 

ASOCIAȚII: 

UNJR - vechimea unui procuror 

pentru a accede în DNA trebuie sa 

fie de minim 10 ani, cu minim 3 

ani lucrați în cadrul parchetului de 

pe lângă tribunale. 

DNA este parchet specializat 

pentru combaterea marii corupții, 

motiv pentru care experiența 

efectivă de procuror este 

importantă pentru a avea un corp 

de procurori anti-corupție de elită. 

Propune ca promovarea 

procurorilor în cadrul acestor 

parchete specializate să se facă 

prin concurs, similar celui pentru 

promovarea în funcții de execuție, 

și printr-un interviu sustinut în 

fața secției de procurori a CSM, 

care va propune procurorului șef 

numirea acestora.  

Actuala reglementare permite 

practic eludarea scopului pentru 

care aceste structuri au fost 

concepute la nivelul Parchetului 

de pe lângă Înalta Curte de 

Casație și Justiție, adică la vârful 

sistemului judiciar, și anume acela 
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republicată) 

stabilite prin lege specială. 

    (11) Dispoziţiile art. 48 alin. (10) 

şi (11) din Legea nr. 303/2004, 

republicată, se aplică în mod 

corespunzător. 

de a avea o unitate de procurori cu 

o experiență deja formată și 

competențe dovedite, suficient de 

maturi și cu o carieră consolidată 

care să le permită acestora să 

acționeze independent la nivel 

individual, dincolo de garanțiile 

teoretice de independență 

prevăzute de lege. 

În prezent, de exemplu, numirea 

în cadrul DNA se face pe baza 

unui simplu interviu în fața unei 

comisii numite de procurorul șef 

DNA care, complementar cu 

posibilitatea revocarii în condițiile 

legii actuale, are drept consecință 

o dependență mult prea mare a 

acestora de șeful DNA. Numirea 

în funcția de procuror DNA de la 

parchetul de pe lângă judecătorie, 

după o perioadă foarte scurtă de 

timp de activitate efectivă, 

reprezintă un salt enorm în 

carieră, de la baza piramidei în 

vârful ei, lucru care e extrem de 

riscant. Dupa încetarea activității 

la DNA, acești procurori se întorc 

la parchetul de unde au plecat, 

diferența de statut, inclusiv sub 
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aspectul salarizării, fiind suficient 

de mare pentru a constitui un 

posibil mijloc de constrângere al 

acestora pe cale ierarhică.  

Mai mult, promovarea în 

interiorul sistemului judiciar se 

face ca regulă pe bază de concurs, 

inclusiv pentru judecatorii de la 

Înalta Curte sau procurorii de pe 

lângă aceasta. Cu atât mai mult 

numirea procurorilor în structuri 

speciale cu grad de parchet de pe 

lângă Înalta Curte trebuie să 

urmeze aceleași reguli. 

Ca atare, propune ca numirea 

procurorilor în cadrul DNA să se 

facă prin ordin al procurorului șef 

DNA, în urma propunerii făcute 

de secția de procurori a CSM, pe 

baza unui concurs, care să includă 

evaluarea performanțelor 

individuale, verificarea 

cunoștințelor teoretice și un 

interviu susținut în fața secției de 

procurori ai CSM, care să fie 

transmis live pe internet. 

Propune, de asemenea, ca 

revocarea procurorilor să poată fi 

dispusă de secția de procurori a 
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CSM, în afară de fapte ce 

constituie abateri disciplinare (în 

cazul carora trebuie urmată 

procedura de sancționare legală), 

și în situații punctuale specific ce 

nu sunt definite de lege ca abateri 

disciplinare (cu titlu de exemplu: 

numărul mic de dosare lucrate de 

un procuror DNA într-un an, 

raportat la medie, ținând seama de 

complexitatea dosarelor, apoi 

numărul achitărilor sau 

restituirilor, încălcările 

procedurale grave constatate de 

judecătorul de cameră 

preliminară, chiar dacă au fost 

regularizate). 

PT Maramureș, APR - de acord 

cu condiţia de vechime, însă fără 

condiţia de grad. 

AMR – același observații ca la 

art. 791. 

Art. 90 – (1) Parchetele de pe lângă 

curţile de apel şi tribunale au în 

structură secţii, în cadrul cărora pot 

funcţiona servicii şi birouri. 

Parchetele de pe lângă curţile de apel 

au în structură şi câte o secţie pentru 

minori şi familie. 

 

 

 

 

Alineatul (2) al articolului 90 se 

modifică și va avea următorul 

cuprins:  

 

 

 

 

 

 

 

DE ACORD: 

CA Brașov, CA București, CA 

Ploiești, CA Suceava, 

Tribunalul Cluj, Tribunalul 

Dolj, Tribunalul Olt, 

Judecătoria Câmpulung, 

Judecătoria Gherla, Judecătoria 
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republicată) 

(2) *** Abrogat prin L. nr. 

255/2013 

 

(3) Birourile, serviciile ori alte 

compartimente de specialitate din 

cadrul parchetelor se stabilesc de 

către procurorul general al 

Parchetului de pe lângă Înalta Curte 

de Casaţie şi Justiţie, cu avizul 

ministrului justiţiei. 

„(2) În raport cu natura şi numărul 

cauzelor, în cadrul parchetelor de pe 

lângă judecătorii pot funcţiona secţii 

specializate”. 

Textul este identic cu cel propus în 

proiectul anterior, cu privire la 

care Comisia nr. 1 nu a formulat 

observații. 

Huedin, Judecătoria Motru, 
Judecătoria Turda, DIICOT, 

PCA Cluj, PT Maramureș, PT 

Militar Iași, PJ Baia Mare, PJS 

2 București, PJ Vișeu de Sus 

 

NU SUNT DE ACORD: 

Judecătoria Dej, PJ Iași  

 

 

 

Art. 94 – (1) În funcţie de volumul 

de activitate, la parchetele de pe 

lângă curţile de apel şi tribunale, 

procurorul general sau, după caz, 

prim-procurorul poate fi ajutat de 1 – 

2 adjuncţi, iar la parchetele de pe 

lângă tribunalele pentru minori şi 

familie şi judecătorii, prim-

procurorul poate fi ajutat de un 

adjunct. 

Alineatul (1) al articolului 94 se 

modifică şi va avea următorul 

cuprins: 

„Art. 94 - (1) În funcţie de volumul 

de activitate, la parchetele de pe 

lângă curţile de apel, tribunale, 

judecătoriile care îşi au sediul în 

reşedinţele de judeţ, precum şi 

parchetele de pe lângă 

judecătoriile din municipiul 

Bucureşti, procurorul general sau, 

după caz, prim-procurorul poate fi 

ajutat de 1 - 2 adjuncţi, iar la 

parchetele de pe lângă tribunalele 

pentru minori şi familie şi celelalte 

judecătorii, prim-procurorul poate fi 

ajutat de un adjunct." 

 

 

 

Textul este identic cu cel propus în 

proiectul anterior, cu privire la 

care Comisia nr. 1 nu a formulat 

observații. 

DE ACORD: 

CA Brașov, CA Suceava, 

Tribunalul Cluj, Tribunalul 

Dolj, Tribunalul Olt, 

Judecătoria Gherla, Judecătoria 

Huedin, Judecătoria Motru, 
Judecătoria Turda, DIICOT, 

PCA Cluj, PT Maramureș, PT 

Militar Iași,  PJ Baia Mare, PJS 

2 București, PJ Vișeu de Sus   
 

NU SUNT DE ACORD: 

Judecătoria Dej 

 

PJ Iași – de acord, cu adăugarea 

modalității de stabilire efectivă a 

numărului de adjuncți. 

Secţiunea a 4-a 

 Organizarea parchetelor 

  Inspecția Judiciară propune 

abrogarea art. 98-102, arătând că, 
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militare 

 

Art. 98 - (1) Pe lângă fiecare 

instanţă militară funcţionează un 

parchet militar. Pe lângă Curtea 

Militară de Apel Bucureşti 

funcţionează Parchetul Militar de pe 

lângă Curtea Militară de Apel 

Bucureşti, iar pe lângă tribunalele 

militare funcţionează parchetele 

militare de pe lângă tribunalele 

militare. 

(2) Circumscripţiile parchetelor 

militare sunt prevăzute în anexa nr. 2 

care face parte integrantă din 

prezenta lege. 

(3) Parchetele militare prevăzute la 

alin. (1) au, fiecare, statut de unitate 

militară, cu indicativ propriu. 

Art. 99 - (1) Parchetele militare 

sunt conduse de un prim-procuror 

militar ajutat de un prim-procuror 

militar adjunct. 

(2) Parchetul Militar de pe lângă 

Curtea de Apel Bucureşti este condus 

de un procuror general militar, ajutat 

de un procuror general militar 

adjunct. 

Art. 100 - (1) Parchetele militare 

raport de volumul de activitate nu 

se impune menţinerea instanţelor 

şi parchetelor militare, cauzele de 

pe rolul acestora putând fi 

instrumentate şi de instanţele şi 

parchetele de drept comun. 

Propune următoarele norme 

tranzitorii: 

„(1) Judecătorii şi procurorii 

încadraţi la instanţele şi 

parchetele militare vor fi 

transferaţi la instanţele şi 

parchetele civile conform 

gradului profesional şi opţiunii 

exprimate de aceştia în scris şi 

adresate Consiliului Superior al 

Magistraturii, în termen de 30 de 

zile de data intrării în vigoare a 

modificării. 

(2) Dosarele înregistrate pe rolul 

instanţelor şi parchetelor militare 

vor fi inventariate şi înregistrate 

pe rolul instanţelor şi parchetelor 

de drept comun, conform 

dispoziţiilor procedurale care 

reglementează competenţa de 

drept comun teritorială, materială 

şi după calitatea persoanei.” 
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(art. 133 alin. 1 din Constituţie, 

republicată) 

exercită prin procurorii militari 

atribuţiile prevăzute la art. 63, care se 

aplică în mod corespunzător. 

(2) Parchetele militare efectuează 

urmărirea penală în cauzele privind 

fapte penale comise de militari 

români dislocaţi pe teritoriul altor 

state, în cadrul unor forţe 

multinaţionale, în condiţiile în care, 

potrivit unei convenţii internaţionale, 

pe teritoriul statului primitor poate fi 

exercitată jurisdicţia română. 

Procurorii militari participă la 

şedinţele de judecată ce se desfăşoară 

potrivit art. 57. 

(3) Parchetele militare dispun de 

organe de cercetare specială puse în 

serviciul lor şi faţă de care exercită 

atribuţiile prevăzute la art. 63 lit. b). 

(4) Dispoziţiile art. 96 şi 97 se 

aplică în mod corespunzător. 

Art. 101 – (1) Când inculpatul este 

militar activ, procurorul militar care 

efectuează urmărirea penală trebuie 

să facă parte cel puţin din aceeaşi 

categorie de grade. 

(2) Când gradul procurorului nu 

face parte din aceeaşi categorie cu 

gradul inculpatului, acesta va fi 

Articolul 101 se modifică și va 

avea următorul cuprins: 

„Art. 101  - Când persoana cercetată 

este militar activ, urmărirea penală 

se efectuează de procurorul militar, 

indiferent de gradul  militar al 

persoanei cercetate”. 

 

 

Textul este identic cu cel propus în 

proiectul anterior, cu privire la 

care Comisia nr. 1 nu a formulat 

observații. 

DE ACORD: 

CA Brașov, CA Suceava, 

Tribunalul Cluj, Tribunalul 

Dolj, Tribunalul Olt, 

Judecătoria Huedin, 

Judecătoria Turda, PT Militar 

Iași, PJ Baia Mare  
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(art. 133 alin. 1 din Constituţie, 

republicată) 

asistat de un alt procuror cu grad din 

categoria corespunzătoare, numit de 

conducătorul parchetului la care este 

înregistrată cauza. 

NU SUNT DE ACORD: 

Judecătoria Dej, Judecătoria 

Motru, DIICOT, PJ Iași  
 

APR - de acord cu condiţia de 

vechime, însă fără condiţia de 

grad. 

UNJR, PT Maramureș, PJS 2 

București, – se impune 

desființarea parchetelor militare. 

Art. 103 – (1) Institutul Naţional al 

Magistraturii este instituţia publică 

cu personalitate juridică, aflată în 

coordonarea Consiliului Superior al 

Magistraturii, care realizează 

formarea iniţială a judecătorilor şi 

procurorilor, formarea profesională 

continuă a judecătorilor şi 

procurorilor în funcţie, precum şi 

formarea formatorilor, în condiţiile 

legii. 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La articolul 103, după alineatul (1) 

se introduce un nou alineat, 

alineatul (11), cu următorul 

cuprins: 

„(11) Institutul Naţional al 

Magistraturii poate desfăşura acţiuni 

de cooperare cu instituţii de formare 

profesională a judecătorilor şi 

procurorilor din alte state, cu 

aprobarea prealabilă a Consiliului 

Superior al Magistraturii. În 

condiţiile stabilite prin hotărâre a 

Guvernului, Institutul Naţional al 

Magistraturii poate suporta din 

bugetul propriu sau, după caz, din 

fonduri externe cheltuielile efectuate 

 

 

 

 

 

 

 

Identic cu forma propusă de 

Ministerul Justiției 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observație DLDC: Propunerea a 

fost formulată de Comisia nr. 1 și 

însușită de Ministerul Justiției. 

 

DE ACORD: 

CA Brașov, CA București, CA 

Ploiești, CA Suceava, 

Tribunalul Cluj, Tribunalul 

Dolj, Tribunalul Olt, 

Judecătoria Blaj, Judecătoria 

Cluj-Napoca, Judecătoria 

Gherla, Judecătoria Huedin, 
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(2) Institutul Naţional al 

Magistraturii nu face parte din 

sistemul naţional de învăţământ şi 

educaţie şi nu este supus dispoziţiilor 

legale în vigoare cu privire la 

acreditarea instituţiilor de învăţământ 

superior şi recunoaşterea diplomelor. 

(3) Institutul Naţional al 

Magistraturii are sediul în municipiul 

Bucureşti. 

pentru participarea reprezentanţilor 

instituţiilor din alte state la acţiunile 

de cooperare desfăşurate în 

România.” 

Judecătoria Motru, Judecătoria 

Turda, DIICOT, PT 

Maramureș, PT Militar Iași, PJ 

Baia Mare, PJS 2 București, PJ 

Iași, PJ Vișeu de Sus  

 

NU SUNT DE ACORD: 

Judecătoria Dej 
 

AMR - din cunoștințele acesteia, 

textul a fost  introdus în vederea 

facilitării cooperării, pentru a 

constitui temei cu privire la o 

hotărâre de Guvern în legătură cu 

care fostul Consiliul Superior al 

Magistraturii a sesizat Ministerul 

Justiției. 

 

 

Art. 104  

(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 

Alineatele (2) şi (3) ale articolului 

104 se modifică şi va avea 

următorul cuprins: 

„(2) Directorul Institutului Naţional 

al Magistraturii şi cei doi adjuncţi ai 

acestuia sunt numiţi şi revocaţi de 

Consiliul Superior al Magistraturii, 

cu avizul consultativ al Consiliului 

ştiinţific al Institutului. Numirea 

directorului Institutului Naţional al 

Magistraturii şi a celor doi adjuncţi 

ai acestuia se face din rândul 

 

 

 

Propunerea de modificare a 

alineatului (2), formulată de 

Ministerul Justiției, se elimină.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observație DLDC: Propunerea 

de modificare a alin. (2) este 

identică cu cea din proiectul 

anterior, cu privire la care 

Comisia nr. 1 a propus eliminarea. 

 

DE ACORD cu propunerile: 

CA Brașov, CA București, CA 

Ploiești, CA Suceava, 
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(art. 133 alin. 1 din Constituţie, 

republicată) 

judecătorilor şi procurorilor sau al 

cadrelor didactice din învăţământul 

superior juridic acreditat potrivit 

legii. 

 

 

(3) Durata mandatului membrilor 

consiliului ştiinţific este de 3 ani şi 

poate fi reînnoit, cu excepţia 

mandatului reprezentantului 

auditorilor de justiţie, care este ales 

pe un an. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La articolul 104, după alineatul (3) 

se introduce un nou alineat, alin. 

(31), cu următorul cuprins: 

„(31) Durata mandatului membrilor 

consiliului ştiinţific este de 4 ani şi 

 

 

 

 

  

 

(3) Durata mandatului directorului 

şi a directorilor adjuncți este de 4 

ani şi poate fi reînnoit o singură 

dată.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Identic cu forma propusă de 

Ministerul Justiției 

 

Tribunalul Cluj, Tribunalul 

Dolj, Tribunalul Olt, 

Judecătoria Huedin, 

Judecătoria Motru, Judecătoria 

Turda, DIICOT, PT 

Maramureș, PT Militar Iași, PJ 

Baia Mare, PJ Vișeu de Sus 
  

NU SUNT DE ACORD: 

Judecătoria Cluj-Napoca, 

Judecătoria Dej, PJ Iași  
 

PT Maramureș, PJS 2 

București, APR - nu este necesar 

avizul consultativ al Consiliului 

Ştiinţific al Institutului Naţional al 

Magistraturii, activitatea acestui 

organism fiind sub directa 

coordonare a Consiliului Superior 

al Magistraturii. 

PJ Iași – nu e de acord cu alin. 

(2), dar e de acord cu alin. (3) și 

(31). 

 

Observație DLDC: Propunerea a 

fost formulată de Comisia nr. 1 și 

însușită de Ministerul Justiției. 

 

AMR - consideră că sunt necesare 
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(4) Calitatea de membru al 

consiliului ştiinţific al Institutului 

Naţional al Magistraturii este 

incompatibilă cu calitatea de membru 

al unui partid politic. 

poate fi reînnoit, cu excepţia 

mandatului reprezentantului 

auditorilor de justiţie, care este ales 

pe un an.” 

 

 

 

 

 

și precizări concrete privind 

durata mandatului membrilor 

consiliului științific, respectiv a 

reprezentantului auditorilor, sens 

în care propune păstrarea 

anterioarei forme a Proiectului: 

„La articolul 104, după alineatul 

(3) se introduce 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.” 

 

Art. 106 

(2) Directorul Institutului Naţional 

al Magistraturii este ordonator 

secundar de credite. 

Alineatul (2) al articolului 106 se 

modifică și va avea următorul 

cuprins: 

„(2) Directorul Institutului Naţional 

al Magistraturii este ordonator 

terțiar de credite”. 

 

Textul este identic cu cel propus în 

proiectul anterior, cu privire la 

care Comisia nr. 1 nu a formulat 

observații. 

DE ACORD: 

CA Brașov, CA București, CA 

Ploiești, CA Suceava, 

Tribunalul Cluj, Tribunalul 

Dolj, Judecătoria Cluj-Napoca, 

Judecătoria Huedin, 

Judecătoria Motru, PJ Vișeu de 

Sus  

 

SE IMPUNE MENŢINEREA 
directorului INM ca şi ordonator 

secundar de credite: 

Tribunalul Olt, Judecătoria Dej, 

Judecătoria Turda, PT 
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republicată) 

Maramureș, PJ Baia Mare, PJS 

2 București, PJ Iași, APR  

 

 

Art. 108 - (1) Personalul de 

instruire al Institutului Naţional al 

Magistraturii este asigurat, de regulă, 

din rândul judecătorilor şi 

procurorilor în funcţie, care pot fi 

detaşaţi în condiţiile prezentei legi, 

cu acordul lor, în cadrul Institutului, 

cu avizul consiliului ştiinţific al 

Institutului. 

(2) Institutul Naţional al 

Magistraturii poate folosi, în 

condiţiile legii, şi cadre didactice din 

învăţământul juridic superior 

acreditat potrivit legii, alţi specialişti 

români şi străini, precum şi personal 

de specialitate juridică prevăzut la 

art. 87 alin. (1) din Legea nr. 

303/2004, republicată, pentru 

desfăşurarea procesului de formare 

profesională. 

(3) Salarizarea personalului de 

instruire al Institutului Naţional al 

Magistraturii la plata cu ora se face în 

funcţie de numărul de ore de seminar 

sau curs susţinute, de indemnizaţia 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alineatul (3) al articolului 108 se 

modifică şi va avea următorul 

cuprins: 

„(3) Salarizarea personalului de 

instruire al Institutului Naţional al 

Magistraturii, la plata cu ora, se face 

în funcţie de activităţile desfăşurate 

şi de indemnizaţia brută lunară 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Textul este identic cu cel propus în 

proiectul anterior, cu privire la 

care Comisia nr. 1 nu a formulat 

observații. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DE ACORD: 

CA Brașov, Tribunalul Cluj, 

Tribunalul Dolj, Tribunalul Olt, 

Judecătoria Cluj-Napoca, 

Judecătoria Huedin, 
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(art. 133 alin. 1 din Constituţie, 

republicată) 

brută lunară a funcţiei de judecător la 

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi 

de norma didactică stabilită conform 

art. 80 alin. (2) din Legea nr. 

128/1997 privind Statutul 

personalului didactic, cu modificările 

şi completările ulterioare. 

maximă a unui judecător cu funcţie 

de execuţie la Înalta Curte de 

Casaţie şi Justiţie, cu vechimea cea 

mai mare în muncă şi în funcţie, 

astfel: 

a) în cazul activităţilor de predare 

de tip curs sau conferinţă, orele 

efectuate se înmulţesc cu un 

coeficient de 2,5; 

b) în cazul activităţilor de seminar, 

precum şi a altor activităţi 

didactice şi/sau conexe procesului 

de formare iniţială şi continuă, 

orele efectuate se înmulţesc cu un 

coeficient de 1,5; 

c) celelalte activităţi specifice 

formării iniţiale şi continue vor fi 

cuantificate pe baza unei 

metodologii aprobate prin 

hotărâre a Consiliului ştiinţific al 

Institutului”. 

Judecătoria Motru, DIICOT, 

PT Militar Iași, PJ Vișeu de Sus  

 

NU SUNT DE ACORD: 

Judecătoria Blaj, Judecătoria 

Dej, Judecătoria Turda, PT 

Buzău, PT Maramureș, PJ Baia 

Mare, PJS 2 București, PJ Iași, 

APR  
Inspecția Judiciară - în raport de 

atribuţiile pe care le are personalul 

de instruire, este inacceptabil ca 

această activitate de formare 

profesională a judecătorilor şi 

procurorilor să se desfăşoare de 

judecători cu grad de judecătorie, 

fără specializări în domeniul 

respectiv, sau de personal de 

specialitate juridică prevăzut la              

art. 87 alin. (1) din Legea nr. 

303/2004, republicată, pentru 

desfăşurarea procesului de 

formare profesională. 

Faptul că, de regulă, concursurile 

de numire în funcţie de 

conducere, în funcţia de judecător 

la instanţa supremă, în funcţii de 

execuţie etc. se organizează prin 

INM, care şi propune CSM 
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˝Consiliul Superior al Magistraturii 

este garantul independenţei justiţiei˝ 

(art. 133 alin. 1 din Constituţie, 

republicată) 

comisiile de examinare (numirile 

fiind făcute dintre persoanele 

propuse), justifică o calificare 

profesională corespunzătoare ca 

de altfel şi în cazul activităţii de 

formare sau de instruire prin INM 

(formare iniţială, continuă sau 

formarea formatorilor). 

Text propus:  

„Art. 108 - (1) Personalul de 

instruire al Institutului Naţional 

al Magistraturii este asigurat, de 

regulă din  cadre didactice din 

învăţământul juridic superior, 

acreditat potrivit legii. 

(2) Institutul Naţional al 

Magistraturii poate folosi, în 

condiţiile legii, şi judecători şi 

procurori în funcţie care au o 

vechime de cel puţin 15 ani în 

aceste funcţii şi cel puţin grad de 

judecător de tribunal; în acest 

caz, judecătorii şi procurorii sunt 

detaşaţi în condiţiile prezentei 

legi, cu acordul lor, în cadrul 

Institutului Naţional al 

Magistraturii. 

(3) La selectarea personalului 

prevăzut la alin. (2) au prioritate 
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˝Consiliul Superior al Magistraturii 
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(art. 133 alin. 1 din Constituţie, 

republicată) 

judecătorii şi procurorii care au 

titlul ştiinţific de doctor în 

domeniul de formare în care îşi 

desfăşoară activitatea.” 

 După Titlul IV, se introduce un 

nou titlu, Titlul IV1, respectiv 

articolele 1091- 10914, cu următorul 

cuprins: 

„Titlul IV1 - Inspecţia Judiciară 

 

Art. 1091 - (1) Se înfiinţează 

Inspecţia Judiciară ca structură cu 

personalitate juridică în cadrul 

Ministerului Justiţiei, cu sediul în 

municipiul Bucureşti, prin 

reorganizarea Inspecţiei Judiciare din 

cadrul Consiliului Superior al 

Magistraturii. 

(2) Inspecţia Judiciară este condusă 

de un inspector-şef, ajutat de un 

inspector-şef adjunct, numiţi prin 

concurs organizat de Ministerul 

Justiţiei. 

(3) Inspecţia Judiciară acţionează 

potrivit principiului independenţei 

operaţionale, îndeplinind, prin 

inspectori judiciari numiţi în 

condiţiile legii, atribuţii de analiză, 

verificare şi control în domeniile 

 Observație DLDC: 
Având în vedere principiul 

fundamental al separației puterilor 

în stat, precum și garanțiile 

constituționale de independență 

recunoscute pentru autoritatea 

judecătorească, activitatea 

desfășurată de instanțele 

judecătorești în exercitarea rolului 

constituțional de înfăptuire a 

justiției nu poate fi supusă unor 

forme de verificare și control de 

către structuri care fac parte din 

autoritatea executivă. 

În acord cu principiile consacrate 

la nivel constituțional, prin legea 

specială trebuie reglementate 

pârghii adecvate de verificare și 

control a activității autorității 

judecătorești. 

Dat fiind că aceste mecanisme de 

verificare și control sunt date în 

competența Inspecției Judiciare, 

este necesar ca aceasta să 

beneficieze de suficiente garanții 
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specifice de activitate. 

(4) Normele pentru efectuarea 

lucrărilor de inspecţie se aprobă, la 

propunerea inspectorului-şef, prin 

regulament adoptat prin ordin al 

ministrului justiţiei. 

de indepenendență, atât sub aspect 

funcțional, cât și organizatoric, cu 

excluderea oricărei implicări a 

factorilor politici. 

Așa cum se arată și în Raportul 

din 25 ianuarie 2017 al Comisiei 

către Parlamentul European și 

Consiliu privind progresele 

înregistrate de România în cadrul 

Mecanismului de cooperare și 

verificare, în anul 2012, o reformă 

majoră a consolidat Inspecția 

Judiciară ca instituție 

independentă și profesionistă. 

Acest lucru a permis ca Inspecția 

Judiciară să devină mai eficientă 

și să aibă o mai mare autoritate, 

lucru confirmat din nou prin 

rezultatele înregistrate de aceasta 

în 2016. 

Apreciem, astfel, că în continuare 

Inspecția Judiciară ar trebui să 

funcționeze ca structură cu 

personalitate juridică în cadrul 

Consiliului Superior al 

Magistraturii, garantul 

constituțional al independenței 

justiției, propunerea formulată de 

Ministerul Justiției încălcând 
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republicată) 

dispozițiile constituționale 

referitoare la independența 

justiției și separația puterilor în 

stat. 

 

NU SUNT DE ACORD cu 

propunerea de trecere a Inspecției 

Judiciare la Ministerul Justiției: 

CA Alba Iulia, CA Bacău, CA 

Brașov, CA Cluj, CA 

Constanța, CA Galați Secția a 

II-a civilă, CA Iași, CA Pitești, 

CA Timișoara, Tribunalul Alba, 

Tribunalul Arad, Tribunalul 

Argeș, Tribunalul Bacău, 

Tribunalul Bihor, Tribunalul 

Bistriţa-Năsăud, Tribunalul 

Botoșani, Tribunalul Brașov, 

Tribunalul Caraș-Severin, 

Tribunalul Cluj, Tribunalul 

Specializat Cluj, Tribunalul 

Dolj, Tribunalul Gorj, 

Tribunalul Hunedoara, 

Tribunalul Iași, Tribunalul 

Mehedinți, Tribunalul Olt, 

Tribunalul Satu Mare, 

Tribunalul Sibiu, Tribunalul 

Timiș, Judecătoria Bârlad, 

Judecătoria Bistriţa, Tribunalul 
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Maramureş,  Tribunalul Sălaj, 

Tribunalul Suceava, Tribunalul 

Tulcea, Tribunalul Vaslui, 

Tribunalul Vâlcea, Tribunalul 

Vrancea, Judecătoria Bacău,  

Judecătoria Baia de Aramă, 

Judecătoria Balș,  Judecătoria 

Băilești, Judecătoria Bălcești, 

Judecătoria Beiuș, Judecătoria 

Blaj, Judecătoria Botoșani, 

Judecătoria Brăila,  Judecătoria 

Brezoi,  Judecătoria Buhuși, 

Judecătoria Calafat, 

Judecătoria Câmpulung, 

Judecătoria Câmpulung 

Moldovenesc, Judecătoria 

Constanța,  Judecătoria 

Corabia, Judecătoria Făgăraș, 

Judecătoria Fălticeni,    

Judecătoria Filiași, Judecătoria 

Focșani, Judecătoria Gura 

Humorului,  Judecătoria 

Hunedoara, Judecătoria Huși,  

Judecătoria Iași, Judecătoria 

Lugoj, Judecătoria Marghita, 

Judecătoria Măcin, Judecătoria 

Medgidia, Judecătoria Moinești, 

Judecătoria Motru, Judecătoria 

Onești, Judecătoria Oradea, 
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Judecătoria Pașcani, 

Judecătoria Petroșani, 

Judecătoria Piatra Neamț, 

Judecătoria Pitești,  Judecătoria 

Rm. Vâlcea,  Judecătoria 

Rupea, Judecătoria Salonta, 

Judecătoria Satu Mare, 

Judecătoria Săliște, Judecătoria 

Săveni, Judecătoria Sebeș, 

Judecătoria Segarcea, 

Judecătoria Sf. Gheorghe, 

Judecătoria Sibiu, Judecătoria 

Slatina,  Judecătoria Strehaia, 

Judecătoria Suceava, 

Judecătoria Tecuci,  

Judecătoria Timișoara,  

Judecătoria Turda, Judecătoria 

Vaslui, Judecătoria Vînju Mare, 

Judecătoria Zalău, DNA, 

DIICOT Biroul teritorial 

Buzău, DIICOT Biroul 

Teritorial Dâmbovița, PCA 

Bacău, PCA Constanța, PCA 

Craiova, PCA Iași, PCA Pitești, 

PCA Militară, PT Alba, PT 

Arad, PT Bistrița-Năsăud, PT 

București, PT Buzău, PT 

Călărași, PT Cluj, PT Covasna, 

PT Giurgiu, PT Minori și 



  

 

 
Adresa: Bucureşti, Calea Plevnei, Nr. 141 B, Sector 6 

Tel: 3116900; Fax:3116901  
Web: www.csm1909.ro 

103 

˝Consiliul Superior al Magistraturii 

este garantul independenţei justiţiei˝ 

(art. 133 alin. 1 din Constituţie, 

republicată) 

Familie Brașov, PT Neamț, PT 

Prahova, PT Sălaj, PT Sibiu, PT 

Teleorman, PT Vaslui, PT 

Militar București, PT Militar 

Cluj, PT Militar Iași, PT Militar 

Timișoara,PJ Alba Iulia,  PJ 

Aiud, PJ Arad, PJ Baia Mare, 

PJ Bicaz, PJ Brad, PJS 1 

București, PJS 2 București, PJS 

3 București, PJS 4 București, 

PJS 5 București, PJS 6 

București,  PJ Buhuși, PJ 

Caransebeș, PJ Chișineu-Criș, 

PJ Deva, PJ Gherla, PJ 

Gurahonț, PJ Hunedoara, PJ 

Iași, PJ Ineu, PJ Onești, PJ 

Orăștie, PJ Petroșani, PJ Piatra 

Neamț, PJ Podu Turcului, PJ 

Pucioasa, PJ Roman, PJ Sf. 

Gheorghe, PJ Tg. Lăpuș, PJ 

Târgu Nramț,  PJ Vișeu de Sus 

PJ Urziceni, judecător Manea 

Gheorghe de la Curtea Militară 

de Apel  
 

Inspecția Judiciară – se impune 

respingerea propunerii 

Ministerului Justiţiei de 

reorganizare a Inspecţiei Judiciare 
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prin desfiinţarea instituţiei (ca 

urmare a abrogării textelor de lege 

ce îi reglementează activitatea şi 

prin ,,înfiinţarea” unei alte 

structuri, în cadrul Ministerului 

Justiţiei). 

Este necesară păstrarea actualei 

forme de organizare şi de 

funcţionare a Inspecţiei Judiciare, 

ca structură cu personalitate 

juridică în cadrul Consiliului 

Superior al Magistraturii, cu 

amendamentul că se impune 

totodată consolidarea autonomiei, 

independenţei şi stabilităţii 

instituţiei, precum şi consolidarea 

statutului inspectorilor judiciari. 

În legătură cu statutul 

inspectorilor, se impune chiar 

modificarea art. 70  alin. 1 din 

Legea nr. 317/2004, în sensul 

eliminării  duratei mandatului şi 

eventual majorarea la 10 ani                    

a vechimii cerute pentru a 

candida; în eventualitatea 

adoptării propunerii referitoare la  

reînvestirea inspectorilor judiciari, 

ar trebui introdus art. 70 alin. 4. 

Se arată că, din modalitatea de 
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redactare a prevederilor  Titlului 

IV - Art. 1091-art. 10914,  

transpare, în comparaţie cu 

actuala reglementare, în mod 

flagrant o subordonare directă                          

a inspectorului-şef al Inspecţiei 

Judiciare şi, prin intermediul 

acestuia, a inspectorilor judiciari, 

ministrului justiţiei. 

În concret, subordonarea 

inspectorului-şef şi a inspectorilor 

judiciari ministrului justiţiei se 

realizează, de exemplu, prin 

următoarele modalităţi: 

Pe de altă parte, revocarea din 

funcţie a conducerii IJ se poate 

realiza de către ministrul justiţiei, 

în cazul neîndeplinirii sau a 

îndeplinirii necorespunzătoare a 

atribuţiilor manageriale, 

necondiţionată, ca în actuala 

reglementare, de concluziile 

raportului de audit extern 

independent şi fără a se face o 

trimitere concretă la motivele care     

o pot determina şi modul concret 

în care se verifică managementul 

conducerii IJ.  

Totodată, recrutarea inspectorilor 
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judiciari se caracterizează prin 

lipsă de transparenţă şi de 

previzibilitate a probelor, lăsând 

la latitudinea ministrului justiţiei, 

stabilirea materiilor de concurs şi 

a comisiei în faţa căreia se va 

desfăşura interviul, prin 

intermediul legislaţiei secundare.  

 Sub aspectul atribuţiilor 

inspectorilor judiciari, modalitatea 

în care acestea sunt prevăzute la 

art. 10910  şi art. 10911 conduce la: 

- subrogarea de către ministrul 

justiţiei, în unele atribuţii ale 

inspectorului şef al IJ (conducere, 

organizare şi reprezentare a 

instituţiei); 

- subrogarea de către ministrul 

justiţiei în unele din atribuţiile 

Secţiilor corespunzătoare şi ale 

Plenului Consiliului Superior al 

Magistraturii; 

- exercitarea de către ministrul 

justiţiei a unor atribuţii distincte 

de cele de titular al acţiunii 

disciplinare pe care oricum le 

exercită în prezent, prin care 

acesta se poate imixtiona în mod 

flagrant în activitatea de inspecţie 
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judiciară.   

  În ceea ce privește evaluarea 

inspectorilor judiciari, se arată că, 

în contradicţie cu modalitatea de 

contestare a calificativului obţinut 

în urma evaluării, prevăzută de 

lege pentru toţi judecătorii şi 

procurorii din sistemul judiciar (la 

Secţia corespunzătoare şi la 

Plenul Consiliului Superior al 

Magistraturii), contestaţia 

formulată în materie de către 

inspectorii judiciari este 

soluţionată de către ministrul 

justiţiei. 

Potrivit dispoziţiilor legale 

actuale, respectiv art. 70 alin. (1) 

din Legea nr. 317/2004, numirea 

în funcţia de inspector judiciar se 

face pe o durată de 6 ani, prin 

concurs. 

Prin comparaţie cu numirea, prin 

concurs, în celelalte funcţii de 

execuţie din sistemul judiciar – 

instanţe şi parchete, Înalta Curte 

de Casaţie şi Justiţie, Direcţiile 

specializate din cadrul 

Ministerului Public, respectiv 

Direcţia Naţională Anticorupţie şi 
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Direcţia de Investigare a 

Infracţiunilor de Criminalitate 

Organizată şi Terorism – funcţia 

de inspector judiciar este singura 

funcţie judiciară limitată la durata 

mandatului. 

Distinct de aspectele referitoare la 

reglementarea funcţiilor judiciare 

în sistem, este de subliniat şi 

faptul că nu există nicio justificare 

pentru obligativitatea susţinerii 

unui nou concurs în vederea 

menţinerii în funcţia de inspector 

judiciar, în condiţiile în care 

anterior a fost promovat un 

concurs şi având în vedere 

garanţiile prevăzute de lege cu 

privire la calitatea lucrărilor. 

În acest context, apreciază că se 

impune modificarea dispoziţiilor 

legale referitoare la mandatul 

inspectorului judiciar, fie în sensul 

înlăturării menţiunii vizând durata 

mandatului, fie în sensul 

reglementării posibilităţii 

reînvestirii inspectorului judiciar, 

fără concurs, în urma evaluării şi 

analizării activităţii profesionale a 

acestuia. 
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Formarea inspectorilor judiciari 

reprezintă un proces ce presupune 

o anumită durată, dezvoltarea 

unor abilităţi specifice de analiză, 

sinteză şi control, fiind în 

interesul sistemului judiciar 

menţinerea în funcţie                                      

a inspectorilor care au parcurs 

aceste etape. 

Astfel se valorifică experienţa 

profesională a inspectorilor 

judiciari în funcţie, se asigură 

continuitate în activitatea 

Inspecţiei Judiciare, practica 

unitară în materie disciplinară 

ş.a.m.d. 

Se arată că reglementările privind 

înfiinţarea Inspecţiei Judiciare ca 

structură cu personalitate juridică 

în cadrul Ministerului Justiţiei 

contravine rolului Ministerului 

Justiţiei, astfel cum este 

reglementat în aceeaşi lege, la art. 

5, care prevede că Ministerul 

Justiţiei asigură buna organizare şi 

administrare a justiţiei ca serviciu 

public; deci Ministerul Justiţiei 

are exclusiv atribuţii de 

organizare şi administrare a 
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justiţiei ca serviciu public, iar nu 

de funcţionare. 

De asemenea, conceptul de 

independenţă înseamnă lipsa 

oricărei subordonări faţă de o altă 

putere a statului şi, mai mult, lipsa 

oricărei ingerinţe sau aparenţe de 

ingerinţe din partea altor puteri ale 

statului, precum şi existenţa unor 

garanţii reale împotriva riscului  

unei presiuni exterioare; or, 

propunerile formulate 

demonstrează faptul că Inspecţia 

Judiciară devine subordonată 

Ministerului Justiţiei în mod 

indiscutabil. 

Menţinerea ca formă de 

organizare în actuala structură are 

în vedere pe deplin rolul 

constituţional al Consiliului 

Superior al Magistraturii.  

Se justifică însă reglementări noi 

pentru a consolida independenţa 

inspectorului judiciar; 

independenţa instituţională nu are 

valoare fără independenţa 

personală a inspectorilor care 

poate fi asigurată prin: 

modalitatea de numire şi înlocuire 
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a inspectorilor; durata mandatului 

ş.a. 

O variantă de reglementare ar fi 

inclusiv posibilitatea reînnoirii 

mandatului de inspector judiciar 

la cerere, în situaţia în care a avut 

calificativul foarte bine la evaluări 

pe durata mandatului.  

De altfel, prin modificarea art. 70 

din Legea nr. 317/2004 care se 

referă la statutul inspectorilor 

judiciari se rezolvă şi problema 

independenţei Inspecţiei Judiciare. 

Justificarea acestei propuneri este 

aceea că inspectorul judiciar a 

obţinut dreptul de a ocupa această 

funcţie prin concurs, iar 

„prelungirea” duratei, prevăzută 

chiar în proiect, are semnificaţia: 

„timp acordat cuiva peste un 

anumit termen inițial stabilit”, 

„extindere, o continuare a 

mandatului”. 

În acest fel, se consolidează 

independenţa inspectorului 

judiciar; principiul independenţei 

inspectorilor nu a fost conceput în 

beneficiul personal al acestora, 

constituind o garanţie a 
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independenţei judecătorilor, nu un 

privilegiu, ci un beneficiu al 

cetăţenilor. 

În ceea ce priveşte modalitatea de 

numire în funcţie a inspectorului 

judiciar, singurul criteriu de 

selecţie trebuie să fie unul 

obiectiv, şi anume aptitudinea 

profesională a inspectorului, nu 

recomandările unor persoane 

influente, ale politicului sau ale 

magistraţilor; or, această 

aptitudine profesională a fost 

demonstrată, pe de o parte, prin 

promovarea examenului pentru 

ocuparea acestei funcţii şi, pe de 

altă parte, prin calificativele 

acordate pe întreaga perioadă a  

mandatului. 

Cu privire la durata şi stabilitatea 

mandatului, este de reţinut că, 

dacă în cazul judecătorilor, durata 

mandatului, ca cerinţă a 

independenţei, presupune 

garantarea unei perioade de 

exercitare a funcţiei până la vârsta 

obligatorie de pensionare sau, 

dacă sunt numiţi pe o perioadă 

determinată, până la finalul 



  

 

 
Adresa: Bucureşti, Calea Plevnei, Nr. 141 B, Sector 6 

Tel: 3116900; Fax:3116901  
Web: www.csm1909.ro 

113 

˝Consiliul Superior al Magistraturii 

este garantul independenţei justiţiei˝ 

(art. 133 alin. 1 din Constituţie, 

republicată) 

mandatului (permanenţa 

existenţei) - caz, în care, se 

consideră că o durată sub 10 ani 

nu satisface condiţia de 

independenţă – acelaşi principiu 

trebuie aplicat şi în cazul 

inspectorilor judiciari. 

Comitetul pentru Drepturile 

Omului a considerat, în ceea ce 

priveşte judecătorii, că  obligarea 

lor să treacă printr-o procedură de 

recertificare o dată la 7 ani pentru              

a fi autorizaţi să-şi menţină postul 

(în Peru) constituie „o practică ce 

tinde să afecteze independenţa 

autorităţii judecătoreşti, negând 

stabilitatea mandatului”. 

 

INSTANȚE: 

ÎCCJ - propune revizuirea 

reglementării, în sensul 

reorganizării Inspecţiei Judiciare 

ca structură independentă. 

Asigurarea independenţei 

Inspecţiei Judiciare reprezintă o 

garanţie a independenţei 

judecătorilor, iar reorganizarea 

Inspecţiei Judiciare în cadrul 

Ministerului Justiţiei - parte a 
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puterii executive este de natură să 

aducă atingere garanţiilor privind 

independenţa judecătorilor. 

De asemenea, apreciază că 

Regulamentul de organizare şi 

funcţionare a Inspecţiei Judiciare 

trebuie să fie elaborat de către 

Consiliul Superior al 

Magistraturii, iar concursul 

privind ocuparea posturilor de 

inspector judiciar să fie organizat 

de către Institutul Naţional al 

Magistraturii. 

CA București și CA Ploiești - în 

unanimitate, judecătorii au 

apreciat că  nu se justifică trecerea 

Inspecţiei Judiciare la Ministerul 

Justiţiei,  deoarece anterior nu a 

fost dezbătută necesitatea 

modificării statutului Inspecției 

Judiciare.  

Nu există o explicație rezonabilă 

pentru care s-ar face acest lucru, 

nu se cunoaște de ce statutul 

actual ar trebui schimbat și care 

au fost resorturile pentru o astfel 

de inițiativă. 

Reorganizarea Inspecției Judiciare 

ca structură în cadrul Ministerului  
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Justiției, indiferent sub ce formulă 

juridică (autonomă, sub autoritate 

etc.) va crea, măcar din 

perspectiva aparenței, impresia de 

subordonare politică, ceea ce 

implică încălcarea principiului 

constituțional al separației 

puterilor în stat.  

Față de toate argumentele aduse, 

nu există un temei juridic și nici 

faptic suficient pentru modificarea 

statutului Inspecției Judiciare.  

CA București mai arată că 

afirmarea și garantarea 

independenței inspectorilor 

judiciari presupune excluderea 

oricărei implicări a factorilor 

politici, inclusiv a unui ministru al 

justiției, membru al unui guvern 

politic. Dacă există vreun neajuns 

al organizării actuale, corectarea 

acestuia apare  ca fiind mult mai 

facilă decât transferul instituțional 

propus. 

CA Craiova - pentru a nu aduce 

atingere independenţei justiţiei, 

Inspecţia Judiciară nu trebuie să 

se regăsească în subordinea 

Ministrului Justiţiei. Atât timp cât 
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˝Consiliul Superior al Magistraturii 

este garantul independenţei justiţiei˝ 

(art. 133 alin. 1 din Constituţie, 

republicată) 

concursul de numire a 

inspectorilor judiciari se 

realizează de către Ministerul 

Justiţiei, tot acesta având şi 

atribuţia de evaluare a activităţii 

profesionale a inspectorilor 

judiciari, iar activitatea acestora 

constă în întocmirea unui raport 

de inspecţie judiciară care este 

înaintat către Ministrul Justiţiei, 

iar acesta are posibilitatea de 

retrimitere a rapoartelor de 

inspecţie, reglementarea 

principiului independenţei 

operaţionale rămâne fără 

substanţă. Astfel, raportul de 

subordonare, procedura de numire 

a inspectorilor judiciari, controlul 

exercitat asupra modului de 

exercitare a atribuţiilor acestora, 

stabilite în favoarea unei autorităţi 

a administraţiei publice centrale 

de specialitate, din subordinea 

Guvernului, încalcă principiul  

constituțional al separaţiei 

puterilor în stat şi al controlului 

interdependent şi reciproc între 

acestea. 

CA Oradea - nu este de acord cu 
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˝Consiliul Superior al Magistraturii 

este garantul independenţei justiţiei˝ 

(art. 133 alin. 1 din Constituţie, 

republicată) 

propunerea ca Inspecția Judiciară 

să fie reorganizată ca structură cu 

personalitate juridică în cadrul 

Ministerului Justiției. Propunerea 

este în sensul ca aceasta să 

rămână în cadrul Consiliului 

Superior al Magistraturii, dar să 

crească capacitatea de coordonare 

și control a Consiliului Superior al 

Magistraturii asupra Inspecției 

Judiciare; mandatul inspectorilor 

judiciari să fie de 3 ani, cu 

posibilitatea reinvestirii o singură 

dată; cercetarea disciplinară a 

judecătorului să fie făcută de un 

inspector cu grad cel puțin egal cu 

cel deținut de judecătorul cercetat. 

CA Tg. Mureș și AMR - susțin, 

în mod ferm, că niciuna din 

propunerile cuprinse în acest 

capitol nu trebuie să primească 

aviz favorabil, măsurile 

preconizate fiind în contradicţie 

vădită cu principiile care trebuie 

să guverneze activitatea 

sistemului judiciar. 

S-a subliniat faptul că argumentul 

vizând asigurarea independenţei 

operaţionale şi a autonomiei 
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˝Consiliul Superior al Magistraturii 

este garantul independenţei justiţiei˝ 

(art. 133 alin. 1 din Constituţie, 

republicată) 

Inspecţiei Judiciare, utilizat pentru 

motivarea propunerilor de trecere 

a Inspecţiei Judiciare ca structură 

în cadrul Ministerului Justiţiei, 

este unul fals. Se are în vedere 

faptul că, astfel cum rezultă în 

mod clar din art. 65 alin. (1) al 

Legii nr. 317/2004, Inspecţia 

Judiciară este o structură cu 

personalitate juridică în cadrul 

Consiliului Superior al 

Magistraturii, şi nu în subordinea 

acestuia. 

De altfel, în art. 65 alin. (3) este 

prevăzut, expres, faptul că 

Inspecţia Judiciară acţionează 

potrivit principiului independenţei 

operaţionale, iar potrivit art. 69 

alin. (2), inspectorul-şef al 

Inspecţiei Judiciare nu solicită şi 

nu primeşte instrucţiuni de la 

nicio autoritate, instituţie sau 

persoană în realizarea atribuţiilor 

sale referitoare la declanşarea, 

desfăşurarea şi valorificarea 

controalelor, cu excepţia 

situaţiilor prevăzute de prezenta 

lege. 

De vreme ce aceste texte sunt 
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˝Consiliul Superior al Magistraturii 

este garantul independenţei justiţiei˝ 

(art. 133 alin. 1 din Constituţie, 

republicată) 

preluate în Proiectul Legii nr. 

304/2004 (Titlul IV1 – „Inspecţia 

Judiciară”) din Legea nr. 

317/2004, nu se poate susţine, cu 

temei, că organizarea Inspecţiei 

Judiciare la Ministerul Justiţiei, pe 

baza cadrului actualmente 

reglementat asigură o 

independenţă sau o autonomie 

sporită a acesteia, care i-ar putea 

potenţa activitatea şi rezultatele. 

Dimpotrivă, în contextul în care 

se urmăreşte luarea Inspecţiei 

Judiciare de la puterea 

judecătorească, respectiv din 

cadrul instituţiei ce are rolul de 

garant al independenţei justiţiei, 

potrivit art. 133 alin. (1), şi 

înfiinţarea acesteia la Ministerul 

Justiţiei, o asemenea măsură 

relevă autoritatea executivului 

asupra puterii judecătoreşti, cu 

consecinţe care încalcă principiul 

„check and balance”. 

În acest sens, judecătorii au făcut 

trimitere la texte din propunerea 

cuprinsă în acest capitol al 

Proiectului, potrivit cărora 

ministrul justiţiei numeşte şi 
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˝Consiliul Superior al Magistraturii 

este garantul independenţei justiţiei˝ 

(art. 133 alin. 1 din Constituţie, 

republicată) 

revocă inspectorul-șef și 

inspectorul-șef adjunct, 

soluţionează contestațiile cu 

privire la activitatea profesională 

a inspectorilor judiciari – ce au 

calitatea de magistraţi detaşaţi, 

perioada în care îşi exercită 

funcţia la Inspecţia Judiciară 

constituind vechime în 

magistratură –, tot ministrului 

justiției trebuind să îi fie înaintate 

propunerile pentru înlăturarea 

deficiențelor constatate – referitor 

la eficiența managerială și modul 

de îndeplinire a atribuțiilor ce 

decurg din legi și regulamente 

pentru asigurarea bunei 

funcționări a instanței și a 

parchetului -, ministrul justiţiei 

putând dispune, de asemenea, 

efectuarea unor verificări sau 

controale, chiar și din oficiu. 

Din aceste propuneri rezultă cu 

claritate, de pildă, faptul că 

ministrul justiţiei îşi rezervă o 

autoritate nepermisă asupra unor 

judecători, precum şi asupra 

modului de organizare şi 

desfăşurare a activităţii 
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˝Consiliul Superior al Magistraturii 

este garantul independenţei justiţiei˝ 

(art. 133 alin. 1 din Constituţie, 

republicată) 

instanţelor, respectiv a modului de 

îndeplinire a activităţii de către 

judecătorii numiţi în funcţii de 

conducere. Or, este de neconceput 

ca după ani şi ani în care 

magistraţii au făcut eforturi 

susţinute pentru înlăturarea 

autorităţii ministrului justiţiei (ce 

face parte din puterea executivă) 

asupra judecătorilor, exercitată cu 

nesocotirea limitelor 

constituţionale, să regresăm la o 

stare similară de lucruri. 

Nu s-a adus niciun argument care 

să poată fundamenta ideea că 

Inspecţia Judiciară nu îşi 

îndeplineşte atribuţiile pentru că 

este organizată şi funcţionează în 

cadrul CSM, rapoartele anuale de 

activitate dovedind, dimpotrivă, 

faptul că îndeplinirea atribuţiilor 

Inspecţiei Judiciare nu a fost 

atenuată ori anihilată ca urmare a 

acestui mod de organizare. 

În fine, faptul că există state 

europene în care Inspecţia 

Judiciară este organizată în cadrul 

Ministerului Justiţiei nu poate 

constitui, în sine, un argument 
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˝Consiliul Superior al Magistraturii 

este garantul independenţei justiţiei˝ 

(art. 133 alin. 1 din Constituţie, 

republicată) 

care să fie folosit, mutatis 

mutandis, fără să se ţină seama de 

specificul sistemului judiciar 

român şi fără să se ia în 

considerare argumentele care au 

determinat solicitările repetate din 

partea magistraţilor, finalizate cu 

organizarea Inspecţiei Judiciare în 

cadrul Consiliului Superior al 

Magistraturii, în contextul în care 

modul de desfăşurare a activităţii 

în perioada în care Inspecţia 

Judiciară era organizată în cadrul 

Ministerului Justiţiei a creat, în 

mod îndreptăţit, vădite 

nemulţumiri în rândul 

magistraţilor. 

Tribunalul Bacău - de acord cu 

propunerea de micşorare a  

mandatului inspectorilor judiciari 

de la 6 ani la 4 ani, care poate fi 

prelungit o singură dată, precum 

şi cu propunerea ca vechimea 

pentru ocuparea funcţiei de 

inspector judiciar să fie de 10 ani 

efectiv în funcţia de judecător sau 

procuror,  nu şi în alte funcţii 

asimilate magistraţilor. 

Judecătoria Orșova - în 
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˝Consiliul Superior al Magistraturii 

este garantul independenţei justiţiei˝ 

(art. 133 alin. 1 din Constituţie, 

republicată) 

comisiile de concurs pentru 

ocuparea posturilor să fíe incluşi 

şi magistraţi desemnaţi de CSM şi 

Asociaţiile profesionale. 

Judecătoria Întorsura Buzăului 
- nu sunt prezentate motivele 

pentru care ar fi mai bine ca 

Inspecţia Judiciară să fie 

reorganizată ca structură cu 

personalitate juridică în cadrul 

Ministerului Justiţiei decât să fie 

complet independentă atât de 

Minister cât şi de Consiliul 

Superior al Magistraturii şi de ce 

ar funcţiona mai bine inspecţia în 

subordinea ministrului justiţiei, 

care poate fi şi titular al acţiunii 

disciplinare îndreptate împotriva 

judecătorului sauprocurorului, 

potrivit reglementărilor în 

vigoare. 

De altfel, în cadrul Inspecţiei 

Judiciare îşi desfăşoară activitatea 

inspectori judecători şi procurori, 

iar ministrul justiţiei, exponent al 

puterii executive, nu ar trebui să 

poată gestiona problema 

răspunderii disciplinare a 

judecătorilor şi procurorilor, mai 
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˝Consiliul Superior al Magistraturii 

este garantul independenţei justiţiei˝ 

(art. 133 alin. 1 din Constituţie, 

republicată) 

ales că puterea judecătorească este 

una dintre cele trei puteri ale 

statului, a căror separaţie 

constituie un principiu de rang 

constituţional. 

Judecătoria Babadag - nu există 

nicio justificare obiectivă pentru 

care Inspecţia Judiciară să fie 

organizată ca structură în cadrul 

Ministerului Justiţiei, rolul 

acesteia fiind strâns legat de 

activitatea judiciară, iar nu de cea 

executivă. 

Rolul important acordat 

Ministrului justiţiei în alegerea 

inspectorilor şefi, organizarea 

concursului pentru numirea în 

funcţii de inspector judiciar şi 

soluţionarea contestaţiilor la 

evaluarea inspectorilor judiciari 

contravine principiului propus 

prin art. 1091 alin. 3, acela al 

independenţei operaţionale, 

creând aparenţa că această 

instituţie este în subordinea unui 

membru al executivului. 

Organizarea concursului pentru 

inspectori judiciari trebuie să se 

desfăşoare prin Institutul Naţional 
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˝Consiliul Superior al Magistraturii 

este garantul independenţei justiţiei˝ 

(art. 133 alin. 1 din Constituţie, 

republicată) 

al Magistraturii, ca orice alt 

concurs care priveşte sistemul 

judiciar. 

Apreciază oportună instituirea 

unui sistem de repartizare 

aleatorie a cauzelor către 

inspectorii judiciari. 

 

PARCHETE: 

PÎCCJ - reorganizarea Inspecției 

Judiciare la Ministerul Justiției, 

indiferent sub ce formulă juridică 

(autonomă, sub autoritate etc.) va 

crea, cel puțin din perspectiva 

aparenței, impresia de 

subordonare politică. 

Reorganizarea ca structură cu 

personalitate juridică în cadrul 

Ministerului Justiției va avea ca 

impact slăbirea statutului 

Inspecției judiciare și implicit a 

Consiliului Superior al 

Magistraturii. Afirmarea și 

garantarea independenței 

inspectorilor judiciari presupune 

excluderea oricărei implicări a 

factorilor politici, inclusiv a unui 

ministru al justiției, membru al 

unui guvern politic. Dacă există 
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˝Consiliul Superior al Magistraturii 

este garantul independenţei justiţiei˝ 

(art. 133 alin. 1 din Constituţie, 

republicată) 

vreun neajuns al organizării 

actuale, corectarea acestuia apare 

a fi mult mai facilă decât 

transferul instituțional propus. 

DNA - această propunere de 

modificare nu este motivată în 

mod convingător, nu există 

argumente care să pledeze pentru 

eficientizarea activității Inspecției 

Judiciare în această manieră. 

Prin subordonarea Inspecției 

Judiciare – organ cu un rol extrem 

de important de control și de 

cercetare disciplinară pentru 

judecători și procurori – față de 

Ministerul Justiției se creează o 

aparență de influență politică 

asupra activității Inspecției 

Judiciare. 

Această reorganizare este de 

natură să știrbească independența 

sistemului judiciar și poate fi 

înțeleasă de magistrați ca o formă 

de presiune a executivului asupra 

activității lor. 

Subliniază că modificarea 

statutului Inspecției Judiciare este 

absolut nejustificată în raport de 

rezultatele acesteia reliefate și în 
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˝Consiliul Superior al Magistraturii 

este garantul independenţei justiţiei˝ 

(art. 133 alin. 1 din Constituţie, 

republicată) 

raportul pe anul 2016. Mai mult, 

în niciunul dintre rapoartele MCV 

nu s-au adus critici acestei 

instituții, din perspectiva 

statutului său de structură cu 

personalitate juridică în cadrul 

CSM, acționând potrivit 

principiului independenței 

operaționale (art. 65 din Legea nr. 

317/2004).  

Consideră că afirmarea și 

garantarea independenței 

inspectorilor judiciari presupune 

excluderea oricărei implicări a 

factorilor politici, inclusiv a unui 

ministru al justiției, membru al 

unui guvern politic, și că o astfel 

de reorganizare ar crea impresia 

de subordonare politică, ceea ce 

implică încălcarea principiului 

constituțional al separației 

puterilor în stat. 

Această propunere, alăturată celei 

de înființare a unei direcții în 

cadrul Parchetului de pe lângă 

Înalta Curte de Casație și Justiție 

care să ancheteze judecători și 

procurori, riscă să întărească în 

rândul magistraților percepția că 
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˝Consiliul Superior al Magistraturii 

este garantul independenţei justiţiei˝ 

(art. 133 alin. 1 din Constituţie, 

republicată) 

aceste  modificări vor avea ca 

efect creșterea presiunii asupra 

magistraților, cu consecința 

afectării independenței lor. 

Propunerea vine în contradicție cu 

standardele europene în materia 

independenței judecătorilor care 

recomandă atribuirea 

competențelor de instanță 

disciplinară consiliilor judiciare 

sau instanțelor disciplinare, în 

niciun caz ministerelor justiției 

(pentru a menționa doar rapoartele 

Comisiei de la Veneția nr. CDL-

AD (2010)004 și CDL-AD 

(2007)028). 

DIICOT – nu susține propunerea. 

Consecvenţi principiului 

independenţei în raport de factorul 

politic, apreciază că o autonomie 

reală a Inspecţiei Judiciare 

exclude orice legătură, în 

funcţionarea acesteia, cu puterea 

executivă.  

Progresele realizate în ultima 

perioadă de către Inspecţia 

Judiciară precum şi cele  

constatate de către organismele 

europene de verificare nu 
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˝Consiliul Superior al Magistraturii 

este garantul independenţei justiţiei˝ 

(art. 133 alin. 1 din Constituţie, 

republicată) 

îndreptățesc modificarea statutului 

şi organizării acestei instituţii.  

Avizul nr. 18(2015) – „Poziţia 

puterii judecătoreşti şi relaţia ei cu 

celelalte puteri ale statului în 

democraţia modernă” al 

Consiliului Consultativ al 

Judecătorilor Europeni (CCJE) 

arată: 

Par. 48: În unele ţări, puterea 

executivă, prin intermediul 

ministerului justiţiei, a exercitat 

influenţă considerabilă asupra 

administrării instanţelor prin 

directorii de instanţe şi inspecţiile 

judiciare sau în cazurile în care 

administrarea instanţei depinde 

direct de ministerul justiţiei.  

Prezenţa funcţionarilor puterii 

executive în organismele de 

organizare ale judecătoriilor şi 

tribunalelor trebuie evitată. O 

astfel de prezenţă poate conduce 

la imixtiuni în funcţia justiţiei, 

punând astfel în pericol 

independenţa justiţiei. 

Par. 49: Probleme privind 

interacţiunea dintre puterea 

executivă şi puterea 
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˝Consiliul Superior al Magistraturii 

este garantul independenţei justiţiei˝ 

(art. 133 alin. 1 din Constituţie, 

republicată) 

judecătorească pot apărea în 

acele state în care ministerul 

justiţiei sau alte ministere sau 

agenţii, de exemplu cele cu 

competenţe de audit şi/sau control 

financiar, au puterea de a dispune 

inspecţii în instanţele judiciare. 

[…] CCJE consideră că, deşi o 

analiză a unor inspectori exteriori 

poate ajuta la identificarea 

deficienţelor unei anumite 

instituţii, cum este puterea 

judecătorească, este vital ca 

activităţile inspectorilor să nu 

interacţioneze niciodată cu 

desfăşurarea cercetărilor şi a 

proceselor judiciare.  Dreptul 

celorlalte puteri ale statului de a 

fi informate sau de a cerceta 

sistemul judiciar trebuie exercitat 

de fiecare dată având în vedere 

limitele impuse de independenţa 

judiciară şi (atunci când legea 

prevede astfel) de secretul 

cercetărilor judiciare. 

Raportul Comisiei către 

Parlamentul European şi Consiliu 

privind progresele înregistrate de 

România în cadrul Mecanismului 
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˝Consiliul Superior al Magistraturii 

este garantul independenţei justiţiei˝ 

(art. 133 alin. 1 din Constituţie, 

republicată) 

de cooperare și verificare, 2017, 

Bruxelles precizează: 

„Consiliul Superior al 

Magistraturii este responsabil 

pentru sancționarea abaterilor 

profesionale și disciplinare ale 

magistraților. Anchetarea unor 

astfel de cazuri face parte din 

atribuțiile Inspecției Judiciare. În 

2012, o reformă majoră a 

consolidat Inspecția Judiciară, ca 

instituție independentă și 

profesionistă, iar acest lucru a 

permis ca Inspecția Judiciară să 

devină mai eficientă și să aibă o 

mai mare autoritate, lucru 

confirmat din nou prin rezultatele 

înregistrate de aceasta în 2016. 

Deciziile disciplinare ale CSM pot 

fi contestate la Înalta Curte de 

Casație și Justiție, iar în raportul 

MCV pe 2016 se constata că 

lanțul decizional părea să fi 

devenit mai previzibil și mai 

consecvent.” 

Raportul tehnic care însoţeşte 

Raportul Comisiei către 

Parlamentul European şi Consiliu 

privind progresele înregistrate de 
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˝Consiliul Superior al Magistraturii 

este garantul independenţei justiţiei˝ 

(art. 133 alin. 1 din Constituţie, 

republicată) 

România în cadrul Mecanismului 

de cooperare și verificare, 2017, 

Bruxelles arată: 

„Începând cu anul 2013, 

rapoartele MCV au remarcat 

creșterea numărului și a tipurilor 

de acțiuni disciplinare inițiate de 

către Inspecția judiciară, și au 

pus în evidență rolul esențial al 

acesteia în transformarea 

sistemului judiciar din România.” 

Unul dintre principiile 

fundamentale ale statului de drept 

îl constituie independența justiției.  

Conform jurisprudenței constante 

a CEDO, pentru garantarea 

deplină a independenței sistemului 

judiciar, ca un corolar al dreptului 

garantat la un proces echitabil, din 

perspectiva art.6 din Convenție, 

este necesar ca sistemul judiciar 

să fie independent atât față de 

executiv, cât și față de Parlament. 

Din această perspectivă, 

independența sistemului judiciar 

poate fi afectată de presiunile pe 

care puterea executivă le exercită 

asupra sa (Hot. CEDO 

Sovtransavto vs. Ucraina, din 
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˝Consiliul Superior al Magistraturii 

este garantul independenţei justiţiei˝ 

(art. 133 alin. 1 din Constituţie, 

republicată) 

25.07.2002).  

Răspunderea disciplinară a 

magistraților face obiectul 

activității Inspecției Judiciare, 

instituție care, prin rolul avut în 

angrenajul instituțiilor din 

sistemul judiciar, trebuie să fie 

absolut independentă de factorul 

politic.  

Din acest punct de vedere, art. 1 

alin. (1) din Regulamentul de 

funcționare a Inspecției Judiciare 

menționează că Inspecția 

Judiciară funcționează ca structură 

autonomă în cadrul Consiliului 

Superior al Magistraturii și 

acționează potrivit principiului 

independentei operaționale. 

Scopul Inspecției Judiciare este 

acela de a contribui la 

îmbunătățirea calității actului de 

justiție, a eficienței si eficacității 

sistemului judiciar, prin 

intermediul unor verificări 

independente și de evaluare a 

activității acestuia. 

Numai un astfel de statut, care 

permite o delimitare clară de orice 

ingerință a factorului politic, poate 
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˝Consiliul Superior al Magistraturii 

este garantul independenţei justiţiei˝ 

(art. 133 alin. 1 din Constituţie, 

republicată) 

oferi garanțiile respectării, în 

cadrul activității desfășurate de 

Inspecția Judiciară, a 

independenței magistratului și a 

sistemului judiciar în ansamblul 

său. 

Altminteri, subordonarea 

Inspecției Judiciare unui organism 

politic, cum este Ministerul 

Justiției, creează suspiciunea 

rezonabilă că activitatea de 

verificare și evaluare a 

magistratului poate fi oricând 

influențată de decidentul politic, 

în scopul afectării imparțialității și 

independenței magistratului în 

luarea unei decizii.  

Pe de altă parte, apreciază că 

pentru a fi numiți în funcție 

inspector, candidații trebuie să 

aibă o vechime minimă efectivă 

în funcția de judecător sau 

procuror de 15 sau 18 ani și cel 

puțin grad de curte de apel sau 

parchet de pe lângă curtea de 

apel, având în vedere că aceștia au 

vocația să verifice cauze 

înregistrate la toate instanțele și 

parchetele indiferent de grad. De 
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˝Consiliul Superior al Magistraturii 

este garantul independenţei justiţiei˝ 

(art. 133 alin. 1 din Constituţie, 

republicată) 

asemenea, mandatul acestora 

trebuie să fie limitat la unul 

singur de 4  ani sau 6 ani. 

Totodată înființarea unui 

compartiment, direcție, 

departament care să efectueze 

cecertarea în cazul săvârșirii 

unor abateri disciplinare de către 

inspectori este necesară. 

PCAB – nu este de acord cu 

înfiinţarea Inspecţiei Judiciare în 

cadrul Ministerului Justiţiei, 

întrucât nu se asigură 

independenţa  magistraţilor ci 

politizarea actului de inspecţie. 

Având în vedere că sensul noilor 

dispoziţii este de separare a 

atribuţiilor cu privire la judecători 

şi procurori în aşa fel încât să fie 

eliminată orice prevedere legală  

care ar atribui dispoziţii cu privire 

la cariera profesională în sarcina 

procurorilor cu privire la 

judecători şi invers şi asigurând pe 

deplin solicitările Inspecţiei 

judiciare, se propun următoarele 

aspecte: 

- separarea Secţiilor de procurori 

şi  judecători din cadrul Inspecţiei 
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˝Consiliul Superior al Magistraturii 

este garantul independenţei justiţiei˝ 

(art. 133 alin. 1 din Constituţie, 

republicată) 

judiciare urmând ca Secţia de 

procurori a Inspecţiei judiciare  să 

devină entitate distinctă cu 

personalitate juridică în cadrul 

Ministerului Public, alături de 

celelalte entităţi care formează 

structura Ministerului Public. 

- În aceeaşi ordine de idei 

urmează ca magistraţii judecători 

să poată propune la rându-le ca 

Secţia de judecători a Inspecţiei 

judiciare să devină o entitate 

distinctă, o variantă în sensul 

modificărilor solicitate putând fi 

trecerea acesteia ca secţie 

distinctă cu entitate şi statut 

special în cadrul Înaltei Curţi de 

Casaţie şi Justiţie. 

În acest fel, se vor respecta întru-

totul atât solicitările actuale ale 

Inspecţiei judiciare, cât şi evitarea 

oricărui control din partea altor 

puteri ale statului, prin 

intermediul Ministerului Justiţiei. 

PCA Cluj - procurorii din cadrul 

Parchetului de pe lângă Curtea de 

Apel Cluj, în unanimitate, au 

considerat că prin înfiinţarea 

Inspecţiei Judiciare ca structură cu 
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˝Consiliul Superior al Magistraturii 

este garantul independenţei justiţiei˝ 

(art. 133 alin. 1 din Constituţie, 

republicată) 

personalitate juridică în cadrul 

Ministerului Justiţiei, instituţie 

care nu face parte din autoritatea 

judecătorească, se încalcă 

dispoziţiile constituţionale 

referitoare la separaţia puterilor în 

stat, prin instituirea posibilităţii 

ministrului justiţiei de a controla 

în mod direct activitatea 

judecătorilor şi a procurorilor.  

Prin aceste completări, ministrul 

justiţiei îşi arogă dreptul de a avea 

acces direct la dosarele aflate în 

lucru la procurori, de a dispune în 

mod direct efectuarea unor 

controale în ceea ce priveşte 

dosarele aflate în lucru la 

judecători, de a avea acces la 

concluziile rapoartelor de control 

şi de a dispune măsurile pe care le 

consideră necesare, fără vreun 

control din partea Consiliului 

Superior al Magistraturii. 

Deşi se precizează că Inspecţia 

Judiciară acţionează potrivit 

principiului independenţei 

operaţionale, în concret, prin 

completările preconizate se 

constată că întregul mod de 
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˝Consiliul Superior al Magistraturii 

este garantul independenţei justiţiei˝ 

(art. 133 alin. 1 din Constituţie, 

republicată) 

organizare, funcţionare şi 

finanţare este la dispoziţia 

ministrului justiţiei.  

Prin aceste modificări, respectiv 

prin instituirea unui control direct 

al ministrului justiţiei, 

reprezentant al puterii executive, 

asupra activităţii judecătorilor şi 

procurorilor, se aduce atingere 

principiului independenţei 

judecătorilor şi a procurorilor faţă 

de celelalte puteri în stat. 

Afirmaţia cuprinsă în expunerea 

de motive, referitoare la faptul că 

prin aceste modificări s-ar asigura 

echilibrul puterilor în stat este o 

afirmaţie, aşadar, lipsită de 

conţinut, efectul produs prin 

aceste modificări fiind unul 

contrar acestor afirmaţii. 

PCA Galați – este inoportună 

trecerea Inspecţiei Judiciare în 

subordinea Ministerului Justiţiei, 

întrucât o asemenea măsură este 

de natură să diminueze vizibil 

gradul de independenţă al 

Inspecţiei Judiciare, prin controlul 

efectiv şi direct al activităţii 

magistraţilor de către puterea 
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˝Consiliul Superior al Magistraturii 

este garantul independenţei justiţiei˝ 

(art. 133 alin. 1 din Constituţie, 

republicată) 

executivă, şi nu să contribuie la 

creşterea acestuia. 

Astfel, din dispoziţiile titlului IV1, 

respectiv articolele 1091 - 10914, 

se desprinde faptul că Ministerul 

Justiţiei, prin rolul direct al 

ministrului justiţiei, va avea 

atribuţii în organizarea şi 

funcţionarea Inspecţiei Judiciare, 

în numirea inspectorului şef şi 

inspectorului şef adjunct, în 

soluţionarea contestaţiilor la 

calificativele acordate 

inspectorilor judiciari, în 

examinarea rapoartelor de 

inspecţie întocmite, în dispunerea 

verificărilor şi controalelor etc. 

PCA Tg. Mureș - trecerea 

Inspecţiei Judiciare în subordinea 

Ministerului Justiţiei, parte a 

Executivului, este o măsură care 

ar crea în mod evident premisele 

imixtiunii politice în puterea 

judecătorească şi direct în 

carierele magistraţilor. 

PCA Timișoara - modificarile 

propuse au fost apreciate ca fiind 

de natură a afecta independența 

inspectorilor judiciari. 
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˝Consiliul Superior al Magistraturii 

este garantul independenţei justiţiei˝ 

(art. 133 alin. 1 din Constituţie, 

republicată) 

PT Timiș - întregul capitol 

privind reorganizarea inspecţiei 

judiciare în subordinea directă a 

ministrului justiţiei este în 

contradicţie cu necesitatea întăririi 

independenţei sistemului judiciar, 

mai ales că ministrul justiţiei are 

chiar competenţe în evaluarea 

raportului inspectorului judiciar, 

în soluţionarea obiecţiunilor 

formulate la acesta, putând să 

dispună retrimiterea lui, 

completarea  (art. 109 ind. 11), 

dincolo de procedura de numire a 

inspectorului şef şi şef adjunct sau 

aceea de numire a inspectorilor 

prin concurs organizat de o 

comisie constituită prin ordin al 

ministrului justiţiei. Pentru 

judecătorii inspectori vine în 

contradicţie cu art. 2 alin. 3 din 

Legea 303/2004, în sensul că 

judecătorii sunt independenţi, se 

supun numai legii şi trebuie să fie 

imparţiali şi că orice persoană, 

organizaţie, autoritate sau 

instituţie este datoare să respecte 

independenţa judecătorilor, or 

subordonarea faţă de ministrul 
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˝Consiliul Superior al Magistraturii 

este garantul independenţei justiţiei˝ 

(art. 133 alin. 1 din Constituţie, 

republicată) 

justiţiei este inadmisibilă. 

Apreciază că pentru menţinerea 

unei justiţii independente, a unei 

inspecţii judiciare independente, 

doar calitatea de magistrat nu este 

suficientă în condiţiile adoptării 

amplelor modificări propuse 

pentru inspecţia judiciară. 

PT Brașov - propunerea nu este 

justificată; apreciază că IJ este 

mijlocul principal prin care poate 

fi afectată independenţa 

magistraţilor, astfel încât, de 

plano, ar trebui exclusă orice 

ingerinţă a factorului politic.  

Exemplul altor structuri de 

inspecţie organizate în cadrul 

ministerelor de justiţie nu este 

unul cu valoare absolută. Din 

contră, odată stabilite mecanisme 

şi organisme în afara puterii 

executive, orice revenire la 

prerogative de organizare în sfera 

puterii executive reprezintă un pas 

înapoi.  

Legiferarea trebuie să pornească 

de la realităţi probate, de la o 

analiză a modificărilor în plan 

instituţional şi al rezultatelor 
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˝Consiliul Superior al Magistraturii 

este garantul independenţei justiţiei˝ 

(art. 133 alin. 1 din Constituţie, 

republicată) 

scontate, ceea ce nu a fost furnizat 

şi – prin prisma celor expuse – 

nici nu este necesar.  

Nu achiesează la raţionamentul 

că, atâta timp cât autonomia este 

garantată legal, iar regulamentul 

este aprobat de CSM, este 

indiferent în ce ramură a puterilor 

statului este organizată IJ. Odată 

ajunşi în punctul organizării IJ în 

sfera autorităţii judecătoreşti, în 

sensul categoriilor instituţionale 

definite de Constituţie, plasarea 

însăşi şi statutul acestei instituţii 

sunt garanţii de independenţă 

maxime. 

Prevederile concrete propuse 

(privind desfăşurarea procedurii 

de verificare, privind selectarea 

inspectorilor şi a conducerii IJ – 

proceduri organizate de MJ, 

aprobarea regulamentelor privind 

această selecţie de către ministrul 

justiţiei, evaluarea rezultatelor 

auditului anual de către ministrul 

justiţiei) slăbesc autonomia IJ şi 

sunt percepute ca mijloace prin 

care independenţa în soluţii a 

judecătorilor şi procurorilor poate 
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˝Consiliul Superior al Magistraturii 

este garantul independenţei justiţiei˝ 

(art. 133 alin. 1 din Constituţie, 

republicată) 

fi afectate.  

La nivel tehnic, mandatul de 

inspector şef şi cel de inspector 

şef adjunct trebuie limitate la doar 

3 ani, pe de-o parte corelat cu cele 

pentru funcţii de conducere, 

corespunzător Legii nr. 303/2004. 

De asemenea, conform art.1096 

între cerinţele pentru accesul în 

funcţia de inspector trebuie 

inclusă, în economia textelor 

actuale, cerinţa privind un stagiu 

minim (cel puțin 2 ani) de 

funcţionare la nivelul 

tribunalului/parchetului de pe 

lângă tribunal. O astfel de cerinţă 

constituie o garanţie a experienţei 

profesionale, a cunoaşterii de 

către candidaţii pentru funcţia de 

inspector a unor domenii de 

activitate pe care vor fi chemaţi 

ulterior să le auditeze. Rațiunea 

unei asemenea  cerinţe constă în 

neesitatea menținerii unui înalt 

standard de pregătire profesională 

nu doar teoretică, cât mai ales 

practică a inspectorului judiciar 

care are în competență efectuarea 

cercetării disciplinare a unui 
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˝Consiliul Superior al Magistraturii 

este garantul independenţei justiţiei˝ 

(art. 133 alin. 1 din Constituţie, 

republicată) 

magistrat a cărui activitate este 

esențialmente practică. 

PJ Timișoara - nu este de acord 

cu această modificare.  Activitatea 

Inspecției Judiciare trebuie sa fie 

liberă de orice presiuni și 

influente indiferent din partea cui 

ar veni. Este important ca 

Inspecția Judiciară să rămână la 

CSM. 

Apreciază că este oportun ca 

accederea ca inspector judiciar să 

se facă prin concurs organizat de 

CSM prin intermediul INM, 

asemeni celorlalte concursuri din 

sistem. De asemenea, propune ca 

inspectorii să aibă un singur 

mandat, interdicția de a mai avea 

un mandat aplicându-se și 

inspectorilor care sunt deja in 

exercitarea funcției. 

DIICOT Biroul teritorial Tulcea 
-  plecând de la prevederile 

art. 1 alin. (1) din Legea nr. 

317/2004, potrivit cărora 

Consiliul Superior al Magistraturii 

este garantul independenței 

justiției,  consideră că Inspecția 

Judiciară, cu o conducere numită 
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˝Consiliul Superior al Magistraturii 

este garantul independenţei justiţiei˝ 

(art. 133 alin. 1 din Constituţie, 

republicată) 

de către ministrul justiției și în 

subordinea unui ministru de 

justiție numit politic nu ar putea 

funcționa independent, iar în 

aceste condiții CSM să garanteze 

independența justiției. Practic art. 

1 alin. (1) din Legea nr. 317/2004 

ar fi desuet, iar factorul politic și-

ar subordona Inspecția Judiciară, 

acționând prin intermediul 

acesteia asupra magistraților 

incomozi și „neascultători” clasei 

politice. 

PT Iași - trecerea Inspecţiei 

Judiciare la MJ ar atrage o 

implicare masivă şi nedorită a 

factorului politic în justiţie şi 

poate primi critici severe de 

neconstituţionalitate prin prisma 

încălcării separaţiei puterilor în 

stat (art. 1 alin. 4 din Constituţie) 

şi a prevederilor care plasează 

cariera magistraţilor în zona de 

responsabilitate a CSM (art. 133-

134 din Constituţie). 

PJ Făget – trecerea Inspecţiei 

Judiciare în subordinea 

Ministerului Justiţiei, va crea 

aparenţa de subordonare politică 
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˝Consiliul Superior al Magistraturii 

este garantul independenţei justiţiei˝ 

(art. 133 alin. 1 din Constituţie, 

republicată) 

ceea ce implică încălcarea 

principiului constituţional al 

separaţiei puterilor în stat. 

 

Formatorii SNG - transferarea 

Inspecției Judiciare în cadrul 

Ministerului Justiției creează 

cadrul interferenței executivului 

și, implicit, a factorilor politici în 

activitatea magistraților. În 

condițiile în care, potrivit 

modificărilor, inspectorii șefi sunt 

selectați de către ministrul 

justiției, iar inspectorii sunt 

recrutați de către inspectorul-șef, 

Inspecția Judiciară nu va 

funcționa în mod real ca o 

instituție independentă.  

Transferarea Inspecției Judiciare, 

prin adoptarea Legii nr. 304/2004 

în forma ei inițială, de la 

Ministerul Justiției la Consiliul 

Superior al Magistraturii a 

reprezentat una din măsurile 

necesare asigurării independenței 

justiției, ca o condiție de aderare 

la Uniunea Europeană.  

Chiar în condițiile în care 

Consiliul Superior al Magistraturii 
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˝Consiliul Superior al Magistraturii 

este garantul independenţei justiţiei˝ 

(art. 133 alin. 1 din Constituţie, 

republicată) 

își va păstra rolul de instanță de 

judecată în materie disciplinară, 

existența unui corp de inspectori 

controlați de ministrul justiției va 

da posibilitatea exercitării de 

presiuni asupra magistraților.  

Mai mult decât atât, inspectorii 

judiciari au atribuții nu numai în 

materie disciplinară, unde 

Consiliul Superior al Magistraturii 

își păstrează rolul de instanță de 

judecată, ci efectuează și verificări 

cu privire la modul de funcționare 

al instanțelor (art. 10910 lit. b) în 

forma propusă), iar obiecțiunile la 

rapoartele întocmite se 

soluționează de ministrul justiției, 

după care raportul este trimis 

organelor competente să ia măsuri 

pentru remedierea situațiilor (art. 

10911 în forma propusă), 

alungându-se astfel la exercitarea 

unei autorități de facto a 

ministrului justiției asupra 

instanțelor de judecată, cu 

încălcarea limitelor 

constituționale. 

 

ASOCIAȚII: 
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˝Consiliul Superior al Magistraturii 

este garantul independenţei justiţiei˝ 

(art. 133 alin. 1 din Constituţie, 

republicată) 

UNJR - trecerea Inspectiei 

Judiciare de la Ministerul Justitiei 

la CSM a fost un element 

important in consolidarea 

independentei justitiei. Trecerea 

inapoi la Ministerul Justitiei ar 

naste serioase suspiciuni cu 

privire la independenta 

judecatorilor si procurorilor, cu 

efecte directe asupra increderii in 

justitie. 

Mai mult, propunerea nu este nici 

in interesul Ministrului Justitiei, 

care va fi acuzat permanent de 

presiuni politice asupra justitiei, 

fapt ce va eroda institutia in sine. 

Practic, ori de cate ori ancheta 

inspectiei va viza magistrati sau 

fapte din dosare intens 

mediatizate, vor exista suspiciuni 

ale interventiei Ministrului 

Justitiei, fapt ce va fi speculat 

politic si, inevitabil, va atrage 

activitatea inspectiei in aceasta 

zona. 

Activitatea Inspectiei Judiciare 

trebuie sa fie libera de orice 

presiuni si influente indiferent din 

partea cui ar veni. 
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˝Consiliul Superior al Magistraturii 

este garantul independenţei justiţiei˝ 

(art. 133 alin. 1 din Constituţie, 

republicată) 

Ca atare, este important ca 

Inspectia Judiciara sa ramana la 

CSM, cu schimbarea insa a 

procedurii de numire a 

inspectorilor si crearea unei 

mecanism de verificare a 

inspectorilor insisi. 

Problema eficientei Inspectiei 

Judiciare tine de modul de selectie 

al judecatorilor si procurorilor 

inspectori si de durata mandatului 

acestora, precum si de 

responsabilitatea acestora. 

O analiza a cv-urilor inspectorilor 

judiciari releva faptul ca multi 

dintre acestia nu au mai exercitat 

activitate de judecator de scaun de 

mai bine de 10 ani, unii fiind 

detasati in afara instantelor, 

inclusiv la inspectie, inca din 

2003. 

Se impune asadar o regandire a 

sistemului prin prisma acestor 

probleme, iar propunerile UNJR 

sunt: 

- Accederea ca inspector judiciar 

sa se faca prin concurs organizat 

de CSM prin intermediul INM, 

asemeni celorlalte concursuri din 
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˝Consiliul Superior al Magistraturii 

este garantul independenţei justiţiei˝ 

(art. 133 alin. 1 din Constituţie, 

republicată) 

sistem; 

- Un singur mandat pe o perioada 

de 6 ani, interdictia de a mai avea 

un mandat aplicandu-se si 

inspectorilor care sunt deja in 

exercitarea functiei; 

- Infiintarea unei directii/ 

department care sa ii cerceteze pe 

inspectorii care comit abateri 

disciplinare si care sa fie sub 

autoritatea CSM. 

Este de acord ca Inspectia 

Judiciara sa fie total independenta. 

In acelasi timp, trebuie sa se 

infiinteze o directie in cadrul 

CSM, care sa aiba ca atributie 

cercetarea sesizarilor facute 

impotriva inspectorilor judiciari.. 

Nu trebuie sa existe o institutie ai 

carei membri sa NU raspunda 

efectiv in fata nimanui. 

O alta propunere ce s-ar putea lua 

in calcul ar fi ca inspectorii 

judiciari sa dea aviz conform sau 

consultativ la numirea sefilor 

Inspectiei Judiciare, asa cum ar 

trebui sa faca magistratii la 

numirea sefilor. 

Functia de inspector sef al 
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˝Consiliul Superior al Magistraturii 

este garantul independenţei justiţiei˝ 

(art. 133 alin. 1 din Constituţie, 

republicată) 

Inspectiei sa fie ocupata de un 

judecator, iar cea de adjunct, de 

un procuror. 

Aceste modificari i-ar face pe 

inspectori sa isi valorizeze 

independenta si pozitia, iar 

directia ce ar trebui infiintata sub 

conducerea CSM i-ar face si pe 

inspectori responsabili. 

Raportul de audit ar trebui 

intocmit de persoane care sa 

cunoasca atributiile, competenta, 

specificul activitatii inspectiei 

judiciare. 

AFJR, Judecătoria Sânnicolau 

Mare - niciodată în discuțiile 

anterioare, începând cu anul 2016, 

nu s-a adus în atenție modificarea 

statutului Inspecției Judiciare. Nu 

există nici în prezent vreo 

explicație rezonabilă pentru care 

s-ar face acest lucru, nu se 

cunoaște de ce statutul actual ar 

trebui schimbat și care au fost 

resorturile pentru o astfel de 

inițiativă. 

Din raportul pe 2016 al Inspecției 

Judiciare rezultă următoarele: 

– au fost înregistrate 6823 sesizări 
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˝Consiliul Superior al Magistraturii 

este garantul independenţei justiţiei˝ 

(art. 133 alin. 1 din Constituţie, 

republicată) 

(218 din oficiu) privind activitatea 

și conduita judecătorilor sau 

procurorilor, dintre care 4762 

sesizări privind judecători (177 

din oficiu) și 2061 sesizări privind 

procurori (41 din oficiu); 

– soluționate la finalizarea 

verificărilor prealabile: 5751 

clasate pentru inexistența 

indiciilor de săvârșire a vreunei 

abateri disciplinare (4030 - DIJ, 

1721 - DIP); 

– rezoluții de clasare contestate: 

182 (114 - DIJ, 45 – DIP) din care 

157 respinse și 

2 admise (DIJ); hotărârile de 

admitere au fost recurate de 

Inspecția Judiciară fiind pendinte 

pe rolul Înaltei Curți de Casație și 

Justiție; restul de contestații se 

află în curs de soluționare; 

– soluționate la finalizarea 

cercetării disciplinare: 119 (1,65% 

din total sesizări), din care 93 

privind judecători și 26 privind 

procurori; 

– 51 sesizări admise (0,71% din 

total sesizări), din care 40 privind 

judecători și 11 privind procurori, 
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˝Consiliul Superior al Magistraturii 

este garantul independenţei justiţiei˝ 

(art. 133 alin. 1 din Constituţie, 

republicată) 

și 68 sesizări respinse; 

– căi de atac împotriva rezoluțiilor 

de respingere a sesizării: 3 

contestații (atacabilitate 4,41 %), 

toate respinse (indice de anulare 

0%); 

– trimiși în judecată disciplinară 

de IJ: 36 judecători (37 acțiuni 

disciplinare) pentru 60 de abateri 

disciplinare și 14 procurori (13 

acțiuni disciplinare) pentru 22 de 

abateri disciplinare; în topul 

abaterilor disciplinare se situează 

cele prevăzute de literele t (21), h 

(14), a (11) și m (9) ale art. 99 din 

Legea nr. 303/2004; 

– acțiuni disciplinare soluționate 

de CSM: 17 privind judecători 

pentru 23 fapte (15 sancționate și 

8 respinse); 5 privind procurori 

pentru 11 abateri (5 sancționate, 6 

respinse); 

– 12 sancțiuni disciplinare 

aplicate judecătorilor: avertisment 

- 4, diminuarea indemnizației 

lunare brute – 3, suspendarea din 

funcție – 3 și excluderea din 

magistratură – 2; 

– 4 sancțiuni disciplinare aplicate 
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˝Consiliul Superior al Magistraturii 

este garantul independenţei justiţiei˝ 

(art. 133 alin. 1 din Constituţie, 

republicată) 

procurorilor: avertisment - 2, 

diminuarea 

indemnizației lunare brute – 2; 

– deontologia profesională – 6 

sesizări privind posibila încălcare 

a Codului deontologic al 

judecătorilor și procurorilor (4 

privind judecători, 2 privind 

procurori) din care 2 din oficiu; 

– buna reputație a judecătorilor și 

procurorilor în funcție - două 

sesizări (privind fiecare câte un 

judecător), propunerile Inspecției 

Judiciare au fost însușite de Plenul 

CSM; 

– apărare independență sistem 

judiciar - 26 sesizări (4 privind 

judecători și 22 privind procurori) 

din care 23 soluționate de CSM 

(23 admise); 

– apărare reputație profesională, 

independență și imparțialitate 

magistrați – 36 cereri (17 

formulate de judecători și 19 de 

procurori) din care 21 soluționate 

de CSM (16 admise). 

Din aceste cifre rezultă că 

Inspecția Judiciară, în organizarea 

actuală, are rezultate, nefiind 
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˝Consiliul Superior al Magistraturii 

este garantul independenţei justiţiei˝ 

(art. 133 alin. 1 din Constituţie, 

republicată) 

cunoscut motivul real pentru care 

ar fi necesară schimbarea 

statutului său. 

De asemenea, la fel ca în cazul 

numirii șefilor parchetelor, în 

niciunul dintre rapoartele MCV 

nu s-au adus critici acestei 

instituții, din perspectiva 

statutului său de structură cu 

personalitate juridică în cadrul 

CSM, acționând potrivit 

principiului independenței 

operaționale (art. 65 din Legea nr. 

317/2004). 

Re-organizarea Inspecției 

Judiciare la Ministerul Justiției, 

indiferent sub ce formulă juridică 

(autonomă, sub autoritate etc.) va 

crea, măcar din perspectiva 

aparenței, impresia de 

subordonare politică, ceea ce 

implică încălcarea principiului 

constituțional al separației 

puterilor în stat. 

Față de toate argumentele aduse, 

nu există un temei juridic și nici 

faptic suficient pentru modificarea 

statutului Inspecției Judiciare. 

Afirmarea și garantarea 
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˝Consiliul Superior al Magistraturii 

este garantul independenţei justiţiei˝ 

(art. 133 alin. 1 din Constituţie, 

republicată) 

independenței inspectorilor 

judiciari presupune excluderea 

oricărei implicări a factorilor 

politici, inclusiv a unui ministru al 

justiției, membru al unui guvern 

politic. Dacă există vreunneajuns 

al organizării actuale, corectarea 

acestuia apare a fi mult mai facilă 

decât transferul instituțional 

propus. 

APR, PT Maramureș, PJS 2 

București - se opun modificării 

dispoziţiilor actuale care 

reglementează activitatea 

Inspecţiei judiciare, aceasta fiind 

o gravă încălcare a independenţei 

sistemului judiciar prin felul în 

care sunt propuse modificările şi 

prin largile atribuţii ce se 

intenţionează a fi date ministrului 

justiţiei. 

Astfel:  

- atribuţia ministrului în numirea 

şi revocarea inspectorilor şefi; 

- atribuţia ministrului în ceea ce 

priveşte recrutarea inspectorilor; 

- atribuţiile ministrului în ceea ce 

priveşte elaborarea 

regulamentului de funcţionare a 
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˝Consiliul Superior al Magistraturii 

este garantul independenţei justiţiei˝ 

(art. 133 alin. 1 din Constituţie, 

republicată) 

inspecţiei; 

- atribuţiile ministrului în ceea ce 

priveşte verificările pe care le pot 

face inspectorii la instanţe şi 

parchete; 

- atribuţiile ministrului în ceea ce 

priveşte efectuarea controalelor 

privind independenţa sistemului 

judiciar precum şi cele referitoare 

la independenţa magistraţilor şi 

afectarea bunei reputaţii a 

acestora; 

- atribuţia ministrului referitoare 

la completarea rapoartelor de 

inspecţie; 

- atribuţiile ministrului referitoare 

la cercetarea disciplinară; 

- atribuţiile ministrului de a 

dispune „orice alte verificări sau 

controale la instanţe şi parchete”; 

- atribuţia ministrului de a putea 

retrimite Raportul de inspecţie în 

vederea completării verificărilor 

la instanţe şi parchete; 

- atribuţia ministrului justiţiei 

referitoare la evaluarea activităţii 

profesionale a inspectorilor  

Sunt tot atâtea motive care 

afectează independenţa sistemului 
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˝Consiliul Superior al Magistraturii 

este garantul independenţei justiţiei˝ 

(art. 133 alin. 1 din Constituţie, 

republicată) 

judiciar, ştirbesc atribuţiile 

Consiliului Superior al 

Magistraturii, inclusiv cele 

privind garantarea independenţei 

justiţiei, plasând sistemul judiciar 

sub un veritabil control al 

ministrului justiţiei. 

 

ALTE PROPUNERI: 

Judecător Chițu Victor de la 

Curtea Militară de Apel - nu are 

relevanţă unde este Inspecția 

Judiciară, la minister sau la 

Consiliul Superior al 

Magistraturii, câtă vreme ultimul 

cuvânt îl va avea judecătorul la 

instanţa de contencios 

administrativ de la Înalta Curte de 

Casaţie şi Justiţie. 

 Art. 1092 - (1) Pentru realizarea 

atribuţiilor sale, Inspecţia Judiciară 

dispune de un aparat propriu. 

(2) Aparatul propriu al Inspecţiei 

Judiciare este organizat în direcţii, 

servicii şi birouri. În cadrul 

aparatului propriu al Inspecţiei 

Judiciare funcţionează inspectori 

judiciari, personal de specialitate 

juridică asimilat magistraţilor, 

 DE ACORD cu majorarea 

posturilor IJ: 

CA București și CA Ploiești  
 

Judecătoria Piatra Neamț - nu 

este de acord cu alin. (4). 
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˝Consiliul Superior al Magistraturii 

este garantul independenţei justiţiei˝ 

(art. 133 alin. 1 din Constituţie, 

republicată) 

funcţionari publici şi personal 

contractual. 

(3) Organizarea şi funcţionarea 

Inspecţiei Judiciare, structura 

organizatorică şi atribuţiile 

compartimentelor se stabilesc prin 

regulament aprobat prin ordin al 

inspectorului-şef, care se publică în 

Monitorul Oficial al României, 

Partea I. 

(4) Inspecţia Judiciară funcţionează 

cu un număr maxim de 110 posturi. 

(5) Numărul maxim de posturi 

pentru aparatul Inspecţiei Judiciare 

poate fi modificat prin hotărâre a 

Guvernului, la propunerea 

ministrului justiţiei. 

(7) Finanţarea cheltuielilor curente şi 

de capital ale Inspecţiei Judiciare se 

asigură integral de la bugetul de stat, 

fondurile destinate Inspecţiei 

Judiciare fiind evidenţiate distinct în 

bugetul Ministerului Justiţiei. 

 Art. 1093 - (1) Inspectorul-şef şi 

inspectorul-şef adjunct sunt numiţi 

de ministrul justiţiei dintre 

inspectorii judiciari în funcţie, în 

urma unui concurs care constă în 

prezentarea unui proiect referitor la 

 CA București și CA Ploiești - 

judecătorii nu sunt de acord cu 

numirea inspectorului-şef şi a 

inspectorului-şef adjunct de către 

Ministrul Justiţiei, această 

prerogativă urmând să aparţină în 
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˝Consiliul Superior al Magistraturii 

este garantul independenţei justiţiei˝ 

(art. 133 alin. 1 din Constituţie, 

republicată) 

exercitarea atribuţiilor specifice 

funcţiei de conducere respective şi 

într-o proba scrisă privind 

managementul, comunicarea, 

resursele umane, capacitatea 

candidatului de a lua decizii şi de a-

şi asuma răspunderea, rezistenţa la 

stres şi un test psihologic. 

(2) Concursul se organizează de 

Ministerul Justiţiei, potrivit 

regulamentului aprobat prin ordin al 

ministrului justiţiei. 

(3) Organizarea concursurilor pentru 

ocuparea posturilor de inspector-şef 

şi inspector-şef adjunct se anunţă cu 

cel puţin 3 luni înaintea datei 

acestora. 

(4) Mandatul inspectorului-şef şi al 

inspectorului-şef adjunct este de 4 

ani şi poate fi reînnoit o singură dată, 

cu respectarea prevederilor alin. (1). 

(5) Inspectorul-şef şi inspectorul-şef 

adjunct pot fi revocaţi din funcţie de 

către ministrul justiţiei, în cazul 

neîndeplinirii sau îndeplinirii 

necorespunzătoare a atribuţiilor 

manageriale. 

(6) Ordinul ministrului justiţiei prin 

care se dispune revocarea din funcţie 

continuare CSM. 
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˝Consiliul Superior al Magistraturii 

este garantul independenţei justiţiei˝ 

(art. 133 alin. 1 din Constituţie, 

republicată) 

poate fi atacată cu contestaţie, în 

termen de 15 zile de la comunicare, 

la Secţia de contencios administrativ 

şi fiscal a înaltei Curţi de Casaţie şi 

Justiţie. Contestaţia suspendă 

executarea ordinului ministrului 

justiţiei. Hotărârea prin care se 

soluţionează contestaţia este 

definitivă. 

 Art. 1094 - (1) Evaluarea calităţii 

managementului Inspecţiei Judiciare 

se face anual, printr-un audit extern 

independent. 

(2) Finanţarea auditului prevăzut la 

alin. (1) se face din bugetul 

Ministerului Justiţiei. Selectarea 

entităţii care va efectua auditul se 

face cu respectarea prevederilor 

legale privind achiziţiile publice. 

(3) La procedura de achiziţie 

publică nu pot participa entităţi din 

sectorul public sau entităţi din 

sectorul privat la care statul este 

acţionar. 

(4) Raportul de audit se 

întocmeşte în primele 3 luni ale 

anului şi cuprinde, în mod 

obligatoriu, recomandări privind 

modul de îndeplinire a atribuţiilor 

 CA București și CA Ploiești - de 

acord cu evaluarea 

managementului IJ de către un 

audit extern  independent, ca şi în 

prezent. 
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˝Consiliul Superior al Magistraturii 

este garantul independenţei justiţiei˝ 

(art. 133 alin. 1 din Constituţie, 

republicată) 

manageriale, organizarea eficientă, 

comportamentul şi comunicarea, 

asumarea responsabilităţilor de către 

conducerea Inspecţiei Judiciare, 

precum şi recomandări privind 

necesitatea de reducere sau, după 

caz, de suplimentare a posturilor 

acesteia. 

(5) În termen de maximum 5 zile 

de la primirea raportului de audit, 

inspectorul-şef procedează la 

comunicarea acestuia ministrului 

justiţiei. 

 Art. 1095 - (1) Inspectorul-şef 

îndeplineşte, în principal, 

următoarele atribuţii: 

a) exercită funcţia de conducere şi 

organizare a activităţii Inspecţiei 

Judiciare; 

b) reprezintă Inspecţia Judiciară în 

relaţiile cu ministrul justiţiei, cu 

Consiliul Superior al Magistraturii 

sau cu alte instituţii interne sau 

internaţionale; 

c) exercită atribuţiile legale ce îi 

revin în calitate de ordonator de 

credite; 

d) ia măsuri pentru repartizarea 

aleatorie a dosarelor în cadrul 

 CA București și CA Ploiești – de 

acord cu atribuțiile inspectorilor-

șefi. 
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˝Consiliul Superior al Magistraturii 

este garantul independenţei justiţiei˝ 

(art. 133 alin. 1 din Constituţie, 

republicată) 

Inspecţiei Judiciare; 

e) stabileşte anual sau ori de câte ori 

se impune domeniile specifice de 

activitate cu privire la care se 

exercită controlul, după consultarea 

inspectorilor judiciari ori la 

propunerea oricăruia dintre titularii 

acţiunii disciplinare; 

f) stabileşte echipele de control, în 

domeniile prevăzute la lit. e); 

g) numeşte, în condiţiile legii, 

inspectorii judiciari şi celelalte 

categorii de personal din cadrul 

Inspecţiei Judiciare, dispune 

modificarea, suspendarea şi încetarea 

raporturilor de muncă sau de serviciu 

ale acestora; 

h) stabileşte atribuţiile şi sarcinile 

individuale ale personalului din 

subordine, aprobând 

fişele de post ale acestuia; 

i) evaluează, în condiţiile legii, 

personalul din subordine; 

j) îndeplineşte orice alte atribuţii 

prevăzute de lege. 

(2) Inspectorul-şef al Inspecţiei 

Judiciare nu solicită şi nu primeşte 

instrucţiuni de la nicio 

autoritate, instituţie sau persoană în 
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˝Consiliul Superior al Magistraturii 

este garantul independenţei justiţiei˝ 

(art. 133 alin. 1 din Constituţie, 

republicată) 

realizarea atribuţiilor sale referitoare 

la declanşarea, desfăşurarea şi 

valorificarea controalelor, cu 

excepţia situaţiilor prevăzute de 

prezenta lege. 

(3) Inspectorul-şef al Inspecţiei 

Judiciare este ordonator terţiar de 

credite, potrivit legii. 

(4) Inspectorul-şef adjunct 

îndeplineşte următoarele atribuţii: 

a) coordonează activitatea 

personalului Inspecţiei Judiciare, 

altul decât inspectorii judiciari; 

b) ajută inspectorul-şef în activitatea 

de verificare şi avizare a actelor şi 

rezoluţiilor întocmite de către 

inspectorii judiciari; 

c) coordonează activitatea de 

protecţie şi securitate a muncii; 

d) coordonează formarea 

profesională a inspectorilor judiciari 

şi activitatea de unificare a practicii 

la nivelul Inspecţiei Judiciare; 

e) este înlocuitorul de drept al 

inspectorului-şef; 

f) exercită orice alte atribuţii 

delegate de inspectorul-şef. 

 Art. 1096 - (1) Inspectorii din cadrul 

Inspecţiei Judiciare sunt numiţi în 
 INSTANȚE: 

CA București și CA Ploiești - 
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˝Consiliul Superior al Magistraturii 

este garantul independenţei justiţiei˝ 

(art. 133 alin. 1 din Constituţie, 

republicată) 

funcţie de către inspectorul-şef, în 

urma unui concurs organizat de 

Ministerul Justiţiei, pentru un 

mandat de 4 ani care poate prelungit 

o singură dată, dintre judecătorii şi 

procurorii care au o vechime de cel 

puţin 10 ani în aceste funcţii, care au 

cel puţin grad de tribunal sau parchet 

de pe lângă tribunal şi au avut 

calificativul "foarte bine" la ultima 

evaluare. Dispoziţiile art. 44 alin. (2) 

din Legea nr. 303/2004 se aplică în 

mod corespunzător. 

(2) Concursul constă în susţinerea 

unei probe scrise şi a unui interviu în 

faţa unei comisii constituite prin 

ordin al ministrului justiţiei. 

Procedura şi tematica de concurs 

sunt prevăzute în Regulamentul de 

organizare şi desfăşurare a 

concursului aprobat de ministrul 

justiţiei, la propunerea inspectorului-

şef şi publicat în Monitorul Oficial al 

României, Partea I. 

(3) Organizarea concursurilor pentru 

ocuparea posturilor de inspector 

judiciar în cadrul Inspecţiei Judiciare 

şi posturile care se scot la concurs se 

anunţă cu cel puţin 3 luni înaintea 

recrutarea  inspectorilor judiciari 

trebuie să fie făcută  de către 

inspectorul-şef.  

De acord cu reducerea mandatului 

la 4 ani şi cu limitarea mandatelor 

la cel mult două. Inspectorii 

judiciari au în prezent, 

majoritatea, un  număr mare de 

ani de când îşi desfăşoară 

activitatea în cadrul IJ, ceea ce 

poate avea şi efecte negative cu 

referire la îndepărtarea acestora de 

profesia de bază. 

 

SNG - perioada în care un 

magistrat a fost detașat ca 

personal de instruire în cadrul 

Școlii Naționale de Grefieri ar 

trebui să constituie „vechime 

efectivă”, utilă în vederea 

participării la concursul pentru 

numirea în funcția de inspector 

judiciar. 

 

ALTE PROPUNERI: 

Doamnele procuror Doina 

Grosu și Monica Pop de la 

PÎCCJ - inspectorii judiciari să 

aibă grad cel puțin egal cu 
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datei concursului. Concursul se 

organizează cu cel puţin 3 luni 

înainte de data expirării mandatului 

de inspector judiciar. 

magistrații controlați/cercetați. 

(cel puțin grad de curte de apel 

pentru inspectori).  

Asigurarea aplicării principiului 

echilibrului puterilor în stat și al 

controlului reciproc al acestora ca 

motiv de trecere a inspecției la MJ 

este o declarație clară de amestec 

al politicului în procedura 

preliminară de cercetare a unui 

magistrat, care nu respectă 

separarea puterilor în stat. CSM ar 

trebui să propună modificări de 

natură să garanteze independența 

inspecției judiciare, având rolul 

constituțional de a garanta 

independența justiției. 

 Art. 1097 - (1) Pe durata exercitării 

mandatului de inspector-şef, 

inspector-şef adjunct şi inspector 

judiciar, judecătorii şi procurorii sunt 

suspendaţi de drept din funcţiile pe 

care le ocupă la instanţe şi parchete. 

Judecătorii şi procurorii cu funcţii de 

conducere sunt obligaţi să opteze 

între funcţia de conducere şi cea de 

inspector judiciar, în termen de 30 de 

zile de la data dobândirii dreptului de 

a ocupa în continuare funcţia de 
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inspector judiciar. După cele 30 de 

zile, postul de conducere sau de 

inspector judiciar pentru care nu s-a 

făcut opţiunea devine vacant de 

drept. 

(2) Dispoziţiile referitoare la 

sancţiunile şi abaterile disciplinare, 

precum şi procedura disciplinară se 

aplică în mod corespunzător 

inspectorilor judiciari. 

(3) Inspectorii din cadrul Inspecţiei 

Judiciare sunt revocaţi din funcţie în 

cazul în care li s-a aplicat o sancţiune 

disciplinară sau în cazul prevăzut la 

art. 10912 alin. (5). 

(4) La încetarea funcţiei de inspector 

judiciar, judecătorii şi procurorii 

revin la instanţele sau parchetele 

unde au funcţionat anterior ori, cu 

consimţământul lor, la alte instanţe 

sau parchete unde au dreptul să 

funcţioneze potrivit legii. Art. 1341 

alin. (2) - (5) din Legea nr. 

304/2004, republicată, cu 

modificările şi completările 

ulterioare, se aplică în mod 

corespunzător. 

 Art. 1098 - (1) Inspectorii judiciari 

îşi desfăşoară activitatea în mod 
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independent şi imparţial. 

(2) Inspectorii judiciari nu pot 

efectua cercetarea disciplinară sau 

orice alte lucrări care privesc 

judecători sau procurori din cadrul 

instanţelor ori parchetelor unde 

inspectorul a funcţionat. în acest caz, 

dosarul se repartizează altui 

inspector judiciar, în mod aleatoriu, 

cu respectarea dispoziţiilor art. 1099. 

 Art. 1099 - (1) Modul de repartizare 

a sesizărilor şi a dosarelor 

disciplinare către inspectorii judiciari 

se face în sistem computerizat sau în 

alt mod care asigură repartizarea 

aleatorie a dosarelor. 

(2) Redistribuirea lucrărilor 

repartizate aleatoriu inspectorilor 

judiciari se poate face numai 

în următoarele cazuri, cu aplicarea 

alin. (1): 

a) imposibilitate de exercitare a 

atribuţiilor timp de cel puţin 20 de 

zile; 

b) solicitare motivată a inspectorului 

judiciar căruia i-a fost repartizată 

lucrarea; 

c) suspendarea din activitate, în 

condiţiile legii; 
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d) ori de câte ori, faţă de calitatea 

persoanei cercetate, imparţialitatea 

cercetării 

disciplinare ar putea fi afectată; 

e) conflict de interese. 

(3) Actele, documentele sau orice 

alte informaţii solicitate de Inspecţia 

Judiciară ori care sunt necesare 

pentru desfăşurarea cercetării 

disciplinare se transmit direct 

Inspecţiei Judiciare. 

(4) Inspectorii judiciari pot solicita, 

în condiţiile legii, inclusiv 

conducătorilor instanţelor sau 

parchetelor, orice informaţii, date, 

documente sau pot face orice 

verificări pe care le consideră 

necesare în vederea efectuării 

cercetării disciplinare ori a 

exercitării celorlalte atribuţii 

prevăzute de lege sau regulamente. 

(5) Actele, documentele sau orice 

alte informaţii care se află pe rolul 

Inspecţiei Judiciare au caracter 

confidenţial, cu excepţia celor care 

constituie, potrivit legii, informaţii 

de interes public. 

 Art. 10910 - (1) Inspectorii judiciari 

au următoarele atribuţii: 
 CA București și CA Ploiești – de 

acord cu propunerea vizând 
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a) în materie disciplinară, dispun şi 

efectuează cercetarea disciplinară în 

vederea exercitării acţiunii 

disciplinare faţă de judecători, 

procurori, inclusiv faţă de cei care 

sunt membri ai Consiliului Superior 

al Magistraturii, precum şi faţă de 

magistraţii-asistenţi de la Înalta 

Curte de Casaţie şi Justiţie, în 

condiţiile prezentei legi; 

b) efectuează verificări la instanţele 

de judecată în legătură cu respectarea 

normelor procedurale privind 

primirea cererilor, repartizarea 

aleatorie a dosarelor, stabilirea 

termenelor, continuitatea 

completului de judecată, 

pronunţarea, redactarea şi 

comunicarea hotărârilor, înaintarea 

dosarelor la instanţele competente, 

punerea în executare a hotărârilor 

penale şi civile şi informează pe 

ministrul justiţiei, formulând 

propuneri adecvate; 

c) efectuează verificări la parchete în 

legătură cu respectarea normelor 

procedurale privind primirea şi 

înregistrarea lucrărilor, repartizarea 

dosarelor pe criterii obiective, 

atribuțiile inspectorilor judiciari. 
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continuitatea în lucrările repartizate 

şi independenţa procurorilor, 

respectarea termenelor, redactarea şi 

comunicarea actelor procedurale şi 

informează pe ministrul justiţiei, 

formulând propuneri adecvate; 

d) verifică eficienţa managerială şi 

modul de îndeplinire a atribuţiilor ce 

decurg din legi şi regulamente pentru 

asigurarea bunei funcţionări a 

instanţei şi a parchetului, a calităţii 

corespunzătoare a serviciului, 

semnalează deficienţele constatate şi 

formulează propuneri 

corespunzătoare pentru înlăturarea 

acestora, pe care le prezintă 

ministrului justiţiei; 

e) verifică sesizările adresate 

Inspecţiei Judiciare sau se sesizează 

din oficiu în legătură cu activitatea 

sau conduita necorespunzătoare a 

judecătorilor, procurorilor, inclusiva 

celor care sunt membri ai Consiliului 

Superior al Magistraturii şi a 

magistraţilor-asistenţi ai înaltei Curţi 

de Casaţie şi Justiţie, ori în legătură 

cu încălcarea obligaţiilor 

profesionale ale acestora; 

f) efectuează, în condiţiile legii, 
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verificări privind condiţia bunei 

reputaţii, pentru judecătorii şi 

procurorii în funcţie; 

g) efectuează verificările dispuse de 

ministrul justiţiei, la solicitarea 

Plenului Consiliului Superior al 

Magistraturii pentru soluţionarea 

cererilor privind apărarea reputaţiei 

profesionale şi a independenţei 

judecătorilor; prezintă ministrului 

raportul cuprinzând rezultatul 

verificărilor pe care acesta îl 

transmite Plenului Consiliului 

Superior al Magistraturii; 

h) efectuează orice alte verificări sau 

controale dispuse de ministrul 

justiţiei sau de 

inspectorul-şef al Inspecţiei 

Judiciare, din oficiu sau la solicitarea 

Plenului Consiliului Superior 

al Magistraturii ori a secţiilor 

Consiliului Superior al Magistraturii, 

în condiţiile legii. 

 Art. 10911 - (1) În exercitarea 

atribuţiilor lor prevăzute la art. 10910, 

cu excepţia celor referitoare la 

efectuarea cercetării disciplinare, 

inspectorii judiciari întocmesc 

rapoarte de inspecţie pe care le aduc 
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la cunoştinţa instanţelor/parchetelor 

supuse verificărilor, în vederea 

formulării de obiecţii. 

(2) Raportul de inspecţie prevăzut la 

alin. (1), împreună cu obiecţiile 

formulate, se înaintează ministrului 

justiţiei care îl transmite, după caz, 

organelor competente să ia măsurile 

ce se impun pentru remedierea 

situaţiei. 

(3) În situaţia în care apreciază că 

obiecţiile sunt întemeiate, ministrul 

justiţiei poate dispune, în scris şi 

motivat, retrimiterea raportului în 

vederea completării verificărilor, cu 

indicarea în mod expres a aspectelor 

ce trebuie completate. 

 Art. 10912 - (1) Evaluarea activităţii 

profesionale a inspectorilor judiciari 

se face anual de o comisie formată 

din inspectorul-şef şi alţi 2 membri 

aleşi de adunarea generală a 

inspectorilor judiciari, prin acordarea 

unui calificativ: "foarte bine", "bine", 

"satisfăcător" sau "nesatisfăcător". 

(2) Inspectorii judiciari nemulţumiţi 

de calificativul acordat pot face 

contestaţie la ministrul justiţiei, în 

termen de 30 de zile de la 
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comunicare. 

(3) În soluţionarea contestaţiei, 

ministrul justiţiei poate cere 

inspectorului-şef ori inspectorului 

evaluat orice informaţii pe care le 

consideră necesare, iar citarea 

inspectorului judiciar pentru a fi 

audiat este obligatorie. 

(4) Hotărârea ministrului justiţiei 

poate fi atacată la instanţa 

competentă, potrivit legii. 

(5) Inspectorul judiciar care 

primeşte calificativul 

"nesatisfăcător" sau de două ori 

consecutiv calificativul "satisfăcător" 

este revocat din funcţia de inspector 

judiciar. 

(6) Criteriile de evaluare a activităţii 

profesionale a inspectorilor judiciari 

şi procedura de evaluare se stabilesc 

prin regulamentul privind 

organizarea şi funcţionarea Inspecţiei 

Judiciare. 

 Art. 10913 - (1) Perioada în care 

judecătorul sau procurorul este 

inspector judiciar constituie vechime 

în funcţia de judecător sau procuror. 

(2) Pe perioada mandatului, 

inspectorii judiciari au toate 
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drepturile judecătorilor şi 

procurorilor detaşaţi, precum şi 

obligaţiile prevăzute de lege pentru 

judecători şi procurori. 

(3) Inspectorii judiciari pot participa, 

pe parcursul mandatului, la 

concursurile sau procedurile de 

selecţie în vederea promovării în 

funcţii de execuţie a magistraţilor. în 

caz de promovare, inspectorii pot 

opta între continuarea mandatului de 

inspector, cu dobândirea noului grad 

profesional, şi promovarea efectivă 

în funcţia de execuţie pentru care au 

candidat, în termen de 30 de zile de 

la data validării rezultatelor 

examenului de promovare. 

(4) Salarizarea şi drepturile 

inspectorilor se stabilesc în condiţiile 

legii. 

 Art. 10914 - Paza sediului Inspecţiei 

Judiciare, a bunurilor şi a valorilor 

aparţinând acesteia, supravegherea 

accesului şi menţinerea ordinii 

interioare necesare desfăşurării 

normale a activităţii în acest sediu se 

asigură, în mod gratuit, de către 

Jandarmeria Română, prin structurile 

sale specializate.” 
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Art. 113 - (1) Asistenţilor judiciari 

li se aplică dispoziţiile legale privind 

abaterile şi sancţiunile disciplinare, 

precum şi motivele de eliberare din 

funcţie prevăzute de lege pentru 

judecători şi procurori. 

(2) Sancţiunile disciplinare se 

aplică de către ministrul justiţiei. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Articolul 113 se modifică şi va 

avea următorul cuprins: 

„Art. 113 - (1) Asistenţilor judiciari 

li se aplică dispoziţiile legale privind 

abaterile şi sancţiunile disciplinare, 

precum şi motivele de eliberare din 

funcţie prevăzute de lege pentru 

judecători şi procurori. 

(2) Sancţiunile disciplinare se aplică 

de către ministrul justiţiei, după 

cercetarea disciplinară a faptei. 

Cercetarea disciplinară se 

efectuează, la solicitarea 

ministrului justiţiei, de către 

preşedintele tribunalului în cadrul 

căruia îşi desfăşoară activitatea 

asistentul judiciar sau de către un 

judecător desemnat de acesta. 

(3) În cadrul cercetării disciplinare 

se stabilesc faptele şi urmările 

acestora, împrejurările în care au 

fost săvârşite, precum şi orice alte 

date concludente din care să se 

poată aprecia asupra existenţei sau 

inexistenţei vinovăţiei. Ascultarea 

celui în cauză şi verificarea 

apărărilor acestuia cercetat sunt 

obligatorii. Refuzul asistentului 

judiciar de a face declaraţii ori de 

  DE ACORD: 

CA Brașov, CA București, CA 

Ploiești, CA Oradea, CA 

Suceava, Tribunalul Dolj, 

Tribunalul Olt, Judecătoria 

Motru, Judecătoria Piatra 

Neamț, DIICOT, PT 

Maramureș, PT Militar Iași, PJ 

Baia Mare, PJS 2 București, PJ 

Vișeu de Sus  
 

NU SUNT DE ACORD: 

Judecătoria Câmpulung, PJ Iași 

  

Tribunalul Argeș este, în 

pcincipiu, de acord cu propunerea 

Ministerului Justiției, însă 

apreciază că se impune 

reglementarea printr-o lege 

separată a statutului asistenților 

judiciari, regândirea statutului în 

sensul excluderii din completul de 

judecată și asigurarea salarizării 

de către autoritatea publică 

implicată în procesul de recrutare. 

Judecătoria Orșova - nu este 

necesară în sistemul juridic 

instituţia asistenţilor judiciari, 

aceştia fiind doar în rol de 
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a se prezenta la cercetări se 

constată prin proces-verbal şi nu 

împiedică încheierea cercetării. 

(4) Cercetarea disciplinară se 

efectuează în termen de 60 de zile 

de la data dispunerii acesteia de 

către ministrul justiţiei. 

Cercetarea disciplinară se poate 

prelungi cu cel mult 30 de zile, 

dacă există motive întemeiate care 

justifică această măsură. 

(5) La finalizarea procedurii de 

cercetare a faptei, persoana care a 

efectuat cercetarea disciplinară va 

întocmi un referat în care se 

consemnează rezultatele activităţii 

desfăşurate. Referatul se 

înaintează ministrului justiţiei în 

termen de cel mult 30 de zile de la 

data finalizării cercetării. 

(6) Pe baza referatului 

prevăzut la alin. (5), ministrul 

justiţiei poate dispune aplicarea 

uneia din sancţiunile disciplinare 

prevăzute de lege ori clasarea 

cauzei. Sancţiunea disciplinară se 

aplică în termen de 30 de zile 

calendaristice de la data primirii 

referatului, dar nu mai târziu de 2 

grefieri, redactând hotărârile. 

Judecătorul decide singur, deci nu 

este nevoie de încă o categorie de 

personal, cu aceleaşi drepturi şi 

fără nicio răspundere. 

Actualii asistenţi judiciari revin 

din momentul abrogării la vechile 

funcţii în care nu activat înainte 

de numire, aşa cum spune în 

prezent legea în cazul expirării 

mandatului. 
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(3) Împotriva sancţiunilor aplicate 

potrivit alin. (2) se poate face 

contestaţie, în termen de 30 de zile de 

la comunicarea sancţiunii, la secţia 

de contencios administrativ şi fiscal a 

curţii de apel în circumscripţia căreia 

funcţionează cel sancţionat. 

 

(4) Asistenţii judiciari pot fi 

eliberaţi din funcţie şi ca urmare a 

reducerii numărului de posturi, în 

raport cu volumul de activitate al 

instanţei. 

(5) Sancţiunile aplicate asistenţilor 

judiciari şi eliberarea din funcţie a 

acestora se comunică Consiliului 

Economic şi Social de ministrul 

justiţiei. 

ani de la data săvârşirii faptei. 

(7) Împotriva sancţiunilor aplicate 

potrivit alin. (6) se poate face 

contestaţie, în termen de 30 de zile 

de la comunicarea sancţiunii, la 

secţia de contencios administrativ şi 

fiscal a curţii de apel în 

circumscripţia căreia funcţionează 

cel sancţionat. 

 După articolul 113 se introduc 

două noi articole, art. 1131 şi art. 

1132, cu următorul cuprins: 

„Art. 1131 - (1) Asistenţii judiciari 

sunt supuşi unor evaluări privind 

calitatea activităţii din 2 în 2 ani. 

Prima evaluare a asistenţilor judiciari 

se face la 1 an de la numirea în 

funcţie. 

(2) Evaluarea prevăzută la alin. (1) 

 DE ACORD: 

CA Brașov, CA București, CA 

Ploiești, CA Oradea, CA 

Suceava, Tribunalul Cluj, 

Tribunalul Dolj, Tribunalul Olt, 

Judecătoria Motru, Judecătoria 

Năsăud, Judecătoria Turda, 

DIICOT, PT Maramureș, PT 

Militar Iași,  PJ Baia Mare, PJS 

2 București, PJ Vișeu de Sus  
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se face de preşedintele tribunalului în 

cadrul căruia îşi desfăşoară 

activitatea asistentul judiciar. 

Criteriile de evaluare a activităţii 

profesionale a judecătorilor şi 

procurorilor prevăzute de lege se 

aplică în mod corespunzător şi 

asistenţilor judiciari, raportat la 

atribuţiile exercitate de aceştia 

potrivit legii. 

(3) Asistenţii judiciari nemulţumiţi 

de calificativul acordat pot face 

contestaţie la ministrul justiţiei, în 

termen de 30 de zile de la 

comunicare. În soluţionarea 

contestaţiei, ministrul justiţiei poate 

poate solicita conducătorului 

tribunalului orice informaţii pe care 

le consideră necesare şi va proceda 

la audierea asistentului judiciar. 

(4) Asistentul judiciar care primeşte 

în urma evaluării calificativul 

"nesatisfăcător" este eliberat din 

funcţie pentru incapacitate 

profesională de către ministrul 

justiţiei. 

(5) Asistenţii judiciari pot fi eliberaţi 

din funcţie şi ca urmare a reducerii 

numărului de posturi, în raport cu 

 

NU SUNT DE ACORD: 

Judecătoria Dej, PJ Iași  
 

Tribunalul Argeș este, în 

principiu, de acord cu propunerea 

Ministerului Justiției, însă 

apreciază că s eimpune 

reglementarea printr-o lege 

separată a statutului asistenților 

judiciari, regândirea statutului în 

sensul excluderii din completul de 

judecată și asigurarea salarizării 

de către autoritatea publică 

implicată în procesul de recrutare. 
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volumul de activitate al instanţei. 

Art. 1132 - Sancţiunile aplicate 

asistenţilor judiciari şi eliberarea din 

funcţie a acestora se comunică 

Consiliului Economic şi Social de 

ministrul justiţiei". 

Art. 116 - (1) Toate instanţele 

judecătoreşti şi toate parchetele au în 

structură următoarele compartimente 

auxiliare de specialitate: 

a) registratura; 

b) grefa; 

c) arhiva; 

d) biroul de informare şi relaţii 

publice; 

e) biblioteca. 

  Judecătoria Orșova – propune 

introducerea literei f) – 

„compartimentul de informatică 

juridică.” 

Art. 118 - (1) Personalul de 

specialitate auxiliar este subordonat 

ierarhic conducerii instanţelor sau 

parchetelor unde funcţionează. 

(2) Repartizarea personalului în 

cadrul compartimentelor auxiliare de 

specialitate se face de preşedintele 

instanţei sau de procurorul general 

ori, după caz, de prim-procurorul 

parchetului. 

(3) La curţile de apel, tribunale, 

tribunale specializate şi parchetele de 

pe lângă acestea, compartimentele în 
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care îşi desfăşoară activitatea 

personalul auxiliar de specialitate 

sunt conduse de prim-grefieri, iar la 

secţiile Parchetului de pe lângă Înalta 

Curte de Casaţie şi Justiţie, la secţiile 

Direcţiei Naţionale Anticorupţie şi 

ale Direcţiei de Investigare a 

Infracţiunilor de Criminalitate 

Organizată şi Terorism, la judecătorii 

şi parchetele de pe lângă acestea, de 

grefieri-şefi. 

(4) Personalul de specialitate 

informatică va fi subordonat din 

punct de vedere administrativ 

preşedintelui instanţei din care face 

parte şi profesional Direcţiei de 

exploatare a tehnologiei informaţiei 

din cadrul Ministerului Justiţiei. 

(5) Personalul auxiliar de la 

instanţele şi parchetele militare, de la 

secţiile din cadrul Parchetului de pe 

lângă Înalta Curte de Casaţie şi 

Justiţie şi Direcţiei Naţionale 

Anticorupţie poate proveni şi din 

rândul militarilor activi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

La articolul 118, alineatul (4) se 

modifică și va avea următorul 

cuprins: 

„(4) Personalul de specialitate 

informatică este subordonat 

preşedintelui instanţei din care 

face parte.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Judecătoria Orșova – propune 

folosirea sintagmei „grefierii 

informaticieni” în loc de 

„personalul de specialitate 

informatică”. Potrivit Legii 

nr.567/2004 există grefieri 

informaticieni, nu „personal de 

specialitate informatică”.  

Art. 120 – (1) În vederea 

informatizării activităţii instanţelor şi 

parchetelor, preşedintele Înaltei Curţi 

de Casaţie şi Justiţie, ministrul 
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justiţiei, procurorul general al 

Parchetului de pe lângă Înalta Curte 

de Casaţie şi Justiţie sau, după caz, 

procurorul-şef al Direcţiei Naţionale 

Anticorupţie şi procurorul-şef al 

Direcţiei de Investigare a 

Infracţiunilor de Criminalitate 

Organizată şi Terorism iau măsuri 

pentru dotarea tehnică 

corespunzătoare a acestora. 

(2) Numărul informaticienilor se 

stabileşte de către preşedintele 

instanţei sau, după caz, de către 

conducătorul parchetului, cu avizul 

conform al direcţiei de specialitate 

din cadrul Ministerului Justiţiei, 

respectiv al compartimentului 

informatic din cadrul Parchetului 

de pe lângă Înalta Curte de Casaţie 

şi Justiţie. 

(3) În cazul Înaltei Curţi de Casaţie 

şi Justiţie, al Direcţiei Naţionale 

Anticorupţie şi al Direcţiei de 

Investigare a Infracţiunilor de 

Criminalitate Organizată şi 

Terorism, avizul prevăzut la alin. 

(2) nu este necesar. 

(4) În vederea creării unui sistem 

informatic unitar şi funcţional, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alineatul (3) al articolului 120 se 

abrogă. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La articolul 120, alineatul (2) se 

modifică şi va avea următorul 

cuprins: 
„(2) Numărul informaticienilor se 

stabileşte de către preşedintele 

instanţei sau, după caz, de către 

conducătorul parchetului.” 

 

 

 

 

 

 

Identic cu forma propusă de 

Ministerul Justiției 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observație DLDC: Propunerea a 

fost formulată de Comisia nr. 1 și 

însușită de Ministerul Justiției. 

 

DE ACORD: 

CA Brașov, CA Suceava, 

Tribunalul Cluj, Tribunalul Olt, 

Judecătoria Huedin, 

Judecătoria Motru, Judecătoria  
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instituţiile sistemului judiciar au 

obligaţia de a duce la îndeplinire 

măsurile prevăzute în strategia de 

informatizare a sistemului judiciar, 

care se aprobă prin hotărâre a 

Guvernului, la propunerea 

Ministerului Justiţiei. 

(5) Dotarea tehnică necesară 

informatizării instanţelor militare, a 

secţiei sau serviciului din cadrul 

Parchetului de pe lângă Înalta Curte 

de Casaţie şi Justiţie ori, după caz, 

din cadrul Direcţiei Naţionale 

Anticorupţie, precum şi a parchetelor 

militare se asigură de Ministerul 

Apărării Naţionale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La articolul 120, după alineatul (5) 

se introduce un nou alineat, alin. 

(6), cu următorul cuprins: 

„(6) Specialiştii IT din cadrul 

instanţelor şi parchetelor, din cadrul 

aparatului propriu al Consiliului 

Superior al Magistraturii şi al 

instituţiilor aflate în coordonarea 

acestuia, al Ministerului Justiţiei şi al 

Inspecţiei Judiciare beneficiază de 

aceleaşi drepturi salariale ca şi 

specialiştii din cadrul Parchetului de 

pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi 

Justiţie.” 

Turda, PT Maramureș, PT 

Militar Iași, PJS 2 București, PJ 

Iași, PJ Vișeu de Sus  

 

NU SUNT DE ACORD: 

Judecătoria Dej, Judecătoria 

Timișoara, PJ Baia Mare  
 

Tribunalul Dolj, DIICOT nu 

sunt de acord cu abrogarea alin. 

(3), dar sunt de acord cu 

propunerea vizând alin. (6). 

 

DE ACORD cu alin. (6): 

CA Brașov, PT Militar Iași,  

PJS 2 București, PJ Iași  

 

NU SUNT DE ACORD cu alin. 

(6): 

CA București, CA Constanța 

Secția I Civilă, CA Oradea, 

Tribunalul Bihor, Tribunalul 

Specializat Cluj, Tribunalul Olt, 

Judecătoria  Blaj, Judecătoria 

Cluj-Napoca, Judecătoria 

Gherla, Judecătoria Motru, 

Judecătoria Pașcani, 

Judecătoria Suceava, 

Judecătoria Şimleu Silvaniei, 
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PT Buzău 

 

Judecătoria Orșova - specialiştii 

IT asigură mentenanţa, adică 

administrarea echipamentelor 

electronice şi îndrumarea sub 

aspect tehnologic informaţional al 

colegilor lor grefieri, şi nu este 

necesar un statut şi o salarizare 

specială pentru ei. 

Art. 1201 - În cadrul parchetelor îşi 

pot desfăşura activitatea specialişti în 

domeniul economic, financiar, 

bancar, vamal, informatic, precum şi 

în alte domenii, pentru clarificarea 

unor aspecte tehnice în activitatea de 

urmărire penală. 

  DIICOT propune abrogarea art. 

1201, textul regăsindu-se la art. 

116 alin. (5). 

  După articolul 1201 se introduc 

două trei articole, articolele 1202 

-1204, cu următorul cuprins: 

„Art. 1202 – (1) În vederea 

efectuării cu celeritate şi în mod 

temeinic a activităţilor de 

descoperire şi de urmărire a 

infracţiunilor din domeniul 

economic, financiar, fiscal și 

vamal, în cadrul parchetelor de pe 

lângă tribunale funcţionează, prin 

detaşare, ofiţeri şi agenţi de de 
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poliţie judiciară, în limita 

posturilor aprobate potrivit legii.  

 (2) Ofiţerii şi agenţii de poliţie 

judiciară efectuează acte de 

cercetare penală în cauzele 

prevăzute la alin. (1), în care 

urmărirea penală se efectuează 

obligatoriu de procuror ori în care 

procurorul a dispus preluarea în 

vederea efectuării urmăririi penale, 

conform prevederilor articolului 

324 alin. (2) din Codul de 

procedură penală.  

(3)  Ofițerii şi agenţii de poliție 

judiciară prevăzuți la alin. (1) pot 

efectua acte de cercetare penală și 

în cauzele preluate de parchetul de 

pe lângă curtea de apel de la 

parchetele de pe lângă tribunale.  

(4) Ofiţerii şi agenţii de poliţie 

judiciară efectuează numai acele 

acte de cercetare penală dispuse de 

procurori, sub directa conducere, 

supravegherea şi controlul 

nemijlocit al acestora.  

(5) Dispoziţiile procurorilor sunt 

obligatorii pentru ofiţerii şi agenţii 

de politie judiciară, actele 

întocmite de aceştia din dispoziţia 
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scrisă a procurorilor fiind efectuate 

în numele acestora. 

 

Art.1203 – (1) Ofiţerii şi agenţii 

de poliţie judiciară prevăzuţi la art. 

1202 sunt detaşaţi în cadrul 

parchetelor, la propunerea 

nominală a procurorului general al 

Parchetului de pe lângă Înalta 

Curte de Casaţie şi Justiţie, de 

către ministrul afacerilor interne, 

pe o perioadă de cel mult 6 ani, cu 

posibilitatea prelungirii din 3 în 3 

ani, cu acordul acestora.  

(2) Numirea în funcţii a ofiţerilor 

şi agenţilor de poliţie judiciară se 

face prin ordin al procurorului 

general al Parchetului de pe lângă 

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie la 

parchetele prevăzute la art. 1202 

alin. (1). 

(3) Încetarea detaşării ofiţerilor şi 

agenţilor de poliţie judiciară se 

poate dispune înaintea perioadei 

prevăzute la alin. (1), prin ordin 

motivat al procurorului general al 

Parchetului de pe lângă Înalta 

Curte de Casaţie şi Justiţie. 

(4) Pe durata detaşării, ofiţerii şi 
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agenţii de poliţie judiciară nu pot 

primi de la organele ierarhic 

superioare nici o însărcinare.  

(5) Ofiţerii şi agenţii de poliţie 

judiciară detaşaţi în condiţiile 

prezentul articol au drepturile şi 

obligaţiile prevăzute de lege pentru 

ofiţerii de poliţie, cu excepţiile 

prevăzute în prezenta lege şi  

beneficiază, în mod corespunzător, 

de drepturile prevăzute la art. 13 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. 

(6) Salariul de bază și sporurile 

ofiţerilor şi agenţilor de poliţie 

judiciară detaşaţi sunt cele 

prevăzute pentru ofițerii şi agenţii 

de poliție judiciară din cadrul 

Direcției Naționale Anticorupți, 

reduse cu 20%. 

(7) Drepturile salariale sunt 

suportate din bugetul Ministerului 
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Public și se acordă de către 

parchetul unde este detașat.  

 

Art. 1204 – (1) 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 general al Parchetului 

de pe lângă Înalta Curte de Casaţie 

şi Justiţie. 

 (2) Atribuţiile privind acordarea 

gradelor profesionale pentru 

ofiţerii şi agenţii de poliţie 

judiciară detaşaţi se exercită de 

ministrul afacerilor interne, la 

propunerea procurorului general al 

Parchetului de pe lângă Înalta 

Curte de Casaţie şi Justiţie. 

(3) Procurorul general al 

Parchetului de pe lângă Înalta 

Curte de Casaţie şi Justiţie 

evaluează anual activitatea 

ofiţerilor şi agenţilor de poliţie 

judiciară detaşaţi, în condiţiile 

legii.  

(4) Dispoziţiile art. 6 din Legea 

nr.364/2004 republicată se aplică 
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în mod corespunzător în raport de 

activitatea ofiţerilor şi agenţilor de 

poliţie judiciară. 

(5) Funcţia de ofiţer şi agent de 

poliţie judiciară prev. La art. 1202 

alin. (1) este incompatibilă cu 

orice altă funcţie publică sau 

privată, cu excepţia funcţiilor 

didactice din învăţământul 

superior. 

(6) Numărul ofițerilor şi agenţilor 

de poliție judiciară din cadrul 

parchetelor prevăzute la art. 1202 

alin. (1), precum și repartizarea 

acestora se stabilește, în funcţie de 

necesităţi,  prin ordin al 

procurorului general al Parchetului 

de pe lângă Înalta Curte de Casaţie 

şi Justiţie.” 

 

 

Eventual, articol distinct al legii 

de modificare, ca în varianta 

iniţială a Proiectului de lege a 

poliţiei judiciare, dezbătută la 

Ministerul Justiției în luna 

aprilie 2016, în care exista şi un 

Art. II: 

 „Art. II – În vederea aplicării 
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prezentei legi, numărul maxim de 

posturi aprobat pentru Ministerul 

Public se suplimentează cu 185, 

hotărârea Guvernului privind 

stabilirea numărului maxim de 

posturi pentru Ministerul Public 

modificându-se în mod 

corespunzător.” 

Art. 121 - (1) Paza sediilor 

instanţelor judecătoreşti şi a 

parchetelor, a bunurilor şi valorilor 

aparţinând acestora, supravegherea 

accesului şi menţinerea ordinii 

interioare necesare desfăşurării 

normale a activităţii în aceste sedii se 

asigură, în mod gratuit, de către 

Jandarmeria Română, prin structurile 

sale specializate. 

(2) Numărul personalului 

Jandarmeriei Române necesar pentru 

aplicarea prevederilor alin. (1) se 

stabileşte prin hotărâre a Guvernului, 

la propunerea ministrului justiţiei şi 

ministrului administraţiei şi 

internelor, precum şi a preşedintelui 

Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie. 

(3) Activitatea personalului 

prevăzut la alin. (2) este coordonată 

de preşedintele instanţei sau de 

 

 

 

 

 

 

 

Alineatul (2) al articolului 121 se 

modifică şi va avea următorul 

cuprins: 

„(2) Numărul personalului 

Jandarmeriei Române necesar pentru 

aplicarea prevederilor alin. (1) se 

stabileşte prin hotărâre a Guvernului, 

la propunerea ministrului justiţiei şi 

ministrului afacerilor interne, 

precum şi a preşedintelui Înaltei 

Curţi de Casaţie şi Justiţie”. 

  

 

 

 

 

DE ACORD: 

CA Brașov, Tribunalul Cluj, 

Tribunalul Dolj, Tribunalul Olt, 

Judecătoria Gherla, Judecătoria 

Huedin, Judecătoria Motru, 

Judecătoria Suceava, 

Judecătoria  Turda, DIICOT, 

PT Maramureș, PT Militar Iași, 

PJ Baia Mare, PJ Iași, PJ Vișeu 

de Sus 

 

NU SUNT DE ACORD: 

Judecătoria Dej  
 

PCAB – a propus modificarea 

acestui alineat în sensul 
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conducătorul parchetului. desemnării şi a Procurorului 

General al Parchetului de pe lângă 

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. 

PT Iași – se remarcă absenţa 

Ministerului Public în această 

procedură de stabilire a numărului 

de jandarmi necesar pentru paza 

instanţelor şi parchetelor (a se 

vedea şi art. 124); pare suficient 

un ordin de ministru şi nu o 

hotărâre de guvern pentru 

stabilirea acestui număr. 

Art. 127 – Managerul economic are 

următoarele atribuţii principale: 

a) conduce departamentul 

economico-financiar şi administrativ 

al instanţei sau parchetului în cadrul 

căruia funcţionează; 

b) răspunde pentru gestiunea 

economico-financiară a instanţelor 

sau parchetelor fără personalitate 

juridică din circumscripţia instanţei 

sau a parchetului în cadrul căruia 

funcţionează; 

c) îndeplineşte, pe baza delegării 

primite din partea ordonatorilor de 

credite, toate atribuţiile acestora 

prevăzute de lege; 

d) organizează elaborarea, 
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˝Consiliul Superior al Magistraturii 

este garantul independenţei justiţiei˝ 

(art. 133 alin. 1 din Constituţie, 

republicată) 

fundamentarea şi prezentarea la 

organele abilitate a proiectelor de 

buget anuale, la termenele şi în 

condiţiile prevăzute de Legea nr. 

500/2002 privind finanţele publice, 

cu modificările şi completările 

ulterioare; 

e) coordonează activitatea de 

administrare a sediilor instanţelor 

şi parchetelor şi ia măsuri pentru 

asigurarea condiţiilor materiale în 

vederea desfăşurării 

corespunzătoare a activităţii 

instanţelor şi parchetelor; 

f) ia măsuri pentru elaborarea şi 

fundamentarea temelor de proiectare 

pentru lucrările de reparaţii curente şi 

capitale ale sediilor şi obiectivelor de 

investiţii, urmăreşte şi răspunde de 

realizarea acestora; 

g) organizează ţinerea evidenţei 

tuturor imobilelor din proprietatea 

sau administrarea instanţelor ori, 

după caz, a parchetelor, precum şi a 

celorlalte bunuri aflate în patrimoniul 

acestora; 

h) urmăreşte şi răspunde de utilizarea 

cu eficienţă a fondurilor primite de la 

bugetul de stat, bugetul asigurărilor 

 

 

 

 

 

 

 

Litera e) a articolului 127 se 

abrogă. 

 

 

 

 

 

 

 

Identic cu forma propusă de 

Ministerul Justiției. 

 

 

 

 

 

 

 

Observație DLDC: Propunerea a 

fost formulată de Comisia nr. 1 și 

însușită de Ministerul Justiției. 

 

DE ACORD: 

CA Brașov, Tribunalul Cluj, 

Judecătoria   Turda  
  

NU SUNT DE ACORD: 

Tribunalul Olt, Judecătoria 

Blaj, Judecătoria Cluj-Napoca, 

Judecătoria Dej, Judecătoria 

Motru, Judecătoria Suceava, 

Judecătoria Timișoara, 

DIICOT, PT Maramureș, PT 

Militar Iași, PJ Baia Mare, PJS 

2 București, PJ Iași, PJ Vișeu de 

Sus, APR  
 

PARCHETE: 

PT Brașov - nu rezultă 

justificarea soluţiei, cu atât mai 
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˝Consiliul Superior al Magistraturii 

este garantul independenţei justiţiei˝ 

(art. 133 alin. 1 din Constituţie, 

republicată) 

sociale de stat sau bugetele fondurilor 

speciale, precum şi a celor constituite 

din veniturile proprii, potrivit legii; 

i) organizează ţinerea la zi a 

contabilităţii instanţei şi parchetului 

din circumscripţia în cadrul căreia 

funcţionează şi controlează 

efectuarea corectă a tuturor 

operaţiunilor financiar-contabile în 

documentele specifice, precum şi 

întocmirea şi prezentarea la 

termenele stabilite a situaţiilor 

financiare asupra patrimoniului aflat 

în administrare, potrivit prevederilor 

Legii contabilităţii nr. 82/1991, 

republicată; 

j) coordonează activitatea de 

administrare a sediilor instanţelor şi 

parchetelor din circumscripţiile în 

cadrul cărora funcţionează, stabilind 

măsuri pentru asigurarea condiţiilor 

materiale în vederea desfăşurării 

corespunzătoare a activităţii acestora. 

De asemenea, asigură ordinea, 

curăţenia şi paza bunurilor în sediile 

instanţelor, inclusiv măsuri pentru 

prevenirea şi stingerea incendiilor. 

mult cu cât infrastructură imobilă 

a instanţelor şi parchetelor are un 

impact semnificativ asupra 

optimizării activităţii. 

 

ASOCIAȚII: 

AMR - întrucât, potrivit art. 49 

alin. 1, colegiul de conducere 

hotărăşte cu privire la problemele 

generale de conducere ale 

instanţei, iar, potrivit art. 43 alin. 

2, președintele curții de 

apel/tribunalului are atribuţii de 

coordonare şi control cu privire la 

administrarea instanţei unde 

funcţionează, precum a instanţelor 

din circumscripţie, atât colegiul, 

cât și președinte trebuie să aibă 

posibilitatea, legalmente 

prevăzută, de a cunoaște, în mod 

direct, problemele privind 

gestiunea economico-financiară a 

instanțelor/ parchetelor, 

fundamentarea bugetelor anuale, 

activitatea de administrare a 

sediilor instanțelor/ parchetelor, 

existența și finalitatea temelor de 

proiectare pentru lucrările de 

reparații curente și capitale, 
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˝Consiliul Superior al Magistraturii 

este garantul independenţei justiţiei˝ 

(art. 133 alin. 1 din Constituţie, 

republicată) 

urmărirea și realizarea acestora, 

și, mai ales, măsurile stabilite de 

managerul economic pentru 

asigurarea condiţiilor materiale în 

vederea bunei desfăşurări a 

activităţii instanței/parchetului.  

În acest sens, ar trebui să se 

prevadă că managerul economic 

va întocmi un raport semestrial 

prin care va aduce la cunoștința 

colegiului de conducere și a 

președintelui problemele ținând de 

administrarea instanțelor/ 

parchetelor, cu prezentarea 

măsurilor concrete luate sau 

preconizate pentru asigurarea 

condițiilor materiale necesare 

bunei desfășurări a activității.  

Acest raport va fi analizat într-o 

ședință de colegiu, putându-se 

face recomandări cu privire la 

îmbunătățirea activității 

managerului economic.  

De asemenea, utilizarea sintagmei 

„desfășurării corespunzătoare a 

acitvității instanțelor și 

parchetelor” nu este 

îndestulătoare, nefiind 

semnificativă pentru ceea ce se 
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˝Consiliul Superior al Magistraturii 

este garantul independenţei justiţiei˝ 

(art. 133 alin. 1 din Constituţie, 

republicată) 

urmărește, trebuind înlocuită cu 

formularea „buna desfăşurare a 

activităţii” care, deși are tot o arie 

generală, reflectă mai clar 

necesitatea îndeplinirii calitative a 

respectivelor atribuții. 

Unele dintre coponentele textului 

de la lit. j) nu se regăsesc în cel de 

la lit. e), așa încât ar trebui să se 

realizeze o comasare a acestora, și 

nu o eliminare, de plano, a ultimei 

litere.  

Forma propusă: 

(e) - coordonează activitatea de 

administrare a sediilor instanţelor 

şi parchetelor din circumscripția 

curții de apel sau tribunalului şi 

ia măsuri pentru asigurarea 

condiţiilor materiale în vederea 

bunei desfăşurări a activităţii 

instanţelor şi parchetelor, 

asigurând, totodată, ordinea, 

curăţenia şi paza bunurilor în 

sediile instanţelor, precum și 

măsurile pentru prevenirea şi 

stingerea incendiilor; 

(2) Nou introdus 

Managerul economic prezintă, 

semestrial, colegiului de 
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˝Consiliul Superior al Magistraturii 

este garantul independenţei justiţiei˝ 

(art. 133 alin. 1 din Constituţie, 

republicată) 

conducere și președintelui 

instanței în cadrul căreia 

funcționează, un raport referitor 

la problemele ivite în 

administrarea instanțelor/ 

parchetelor, cu precizarea 

măsurilor concrete luate sau 

preconizate pentru buna 

desfășurare a activității. Raportul 

va fi dezbătut într-o ședință a 

colegiului de conducere al 

instanței/parchetului care poate 

face recomandări cu privire la 

activitatea managerului 

economic, în scopul asigurări 

condițiilor materiale pentru buna 

desfășurare a activității 

instanței/parchetului. 

Art. 128 - Managerii economici şi 

personalul de specialitate din 

activitatea financiar-contabilă şi din 

birourile locale pentru expertize 

judiciare tehnice şi contabile au 

calitatea de funcţionari publici, având 

drepturile şi obligaţiile prevăzute de 

Legea nr. 188/1999 privind Statutul 

funcţionarilor publici, republicată, cu 

modificările şi completările 

ulterioare. 

  Funcționarii publici din cadrul 

Tribunalului Argeș propun 

modificarea art. 128, cu următorul 

cuprins: 

,,Art. 128 – (1) Managerii 

economici, auditorii interni,  

personalul de specialitate din 

cadrul departamentelor 

economico - financiare şi 

administrative ale instanţelor şi 

parchetelor, din birourile de 
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˝Consiliul Superior al Magistraturii 

este garantul independenţei justiţiei˝ 

(art. 133 alin. 1 din Constituţie, 

republicată) 

informare şi relaţii publice care 

funcţionează în cadrul acestora, 

precum și consilierii juridici au 

calitatea de funcţionari publici, 

ocupă funcţii publice de stat şi au 

drepturile şi obligaţiile prevăzute 

de Legea nr. 188/1999 privind 

statutul funcţionarilor publici, 

republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

(2) Funcţionarii publici şi 

personalul contractual din cadrul 

instanţelor judecătoreşti, 

parchetelor de pe lângă acestea, 

ai Ministerului Justiţiei, 

Institutului Naţional de Expertize 

Criminalistice, Institutului 

Naţional al Magistraturii, Şcolii 

Naţionale de Grefieri şi Inspecţiei 

Judiciare sunt asimilaţi ca rang şi 

salarizare personalului 

corespunzător din cadrul 

aparatului propriu al Consiliului 

Superior al Magistraturii, 

beneficiind în mod corespunzător 

de toate drepturile acestuia.” 
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˝Consiliul Superior al Magistraturii 

este garantul independenţei justiţiei˝ 

(art. 133 alin. 1 din Constituţie, 

republicată) 

 

 

Art. 129 - Preşedinţii instanţelor şi 

conducătorii parchetelor pot delega 

calitatea de ordonator de credite 

managerilor economici. 

Articolul 129 se modifică și va 

avea următorul cuprins: 

„Art. 129 – Prin derogare de la 

prevederile legislației în domeniul 

finanțelor publice, președinții 

instanței și conducătorii parchetelor 

pot delega calitatea de ordonator de 

credite managerilor economici”. 

 

 

Textul este identic cu cel propus în 

proiectul anterior, cu privire la 

care Comisia nr. 1 nu a formulat 

observații. 

 

DE ACORD: 

CA Brașov, Tribunalul Cluj, 

Tribunalul Dolj, Tribunalul Olt, 

Judecătoria Huedin,  

Judecătoria Gherla, Judecătoria 

Cluj-Napoca,  Judecătoria 

Motru, Judecătoria Piatra 

Neamț, Judecătoria Turda, 

DIICOT, PT Maramureș, PT 

Militar Iași, PJ Baia Mare, PJS 

2 București, PJ Iași, PJ Vișeu de 

Sus  
 

NU SUNT DE ACORD: 

Judecătoria Dej  

  După articolul 1341 se introduce 

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) 
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˝Consiliul Superior al Magistraturii 

este garantul independenţei justiţiei˝ 

(art. 133 alin. 1 din Constituţie, 

republicată) 

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.” 

  

 

 

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 Consiliului 

Superior al Magistraturii, 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 Consiliului 

Superior al Magistraturii. 

 

Articolul 135 se modifică şi 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 prin 

ordin al ministrului justiţiei. 

 

 

(2) Majorarea sau reducerea 

posturilor de judecător şi procuror 

din statele de funcţii ale curţilor de 

apel, tribunalelor, tribunalelor 

specializate, judecătoriilor şi 

parchetelor de pe lângă acestea se 

aprobă prin ordin al ministrului 

justiţiei, cu avizul Consiliului 

Superior al Magistraturii.” 

Articolul 135 se modifică şi vor 

avea următorul cuprins: 

„Art. 135  

(1) Identic cu forma propusă de 

Ministerul Justiției 

 

 

 

 

 

 (2) Majorarea sau reducerea 

schemelor de personal pentru 

curţile de apel, tribunale, tribunale 

specializate, judecătorii şi parchete 

se aprobă cu avizul conform al 

Consiliului Superior al 

Magistraturii, prin ordin al 

ministrului justiţiei. 

    

 

 

 

Observație DLDC: Propunerea a 

fost formulată de Comisia nr. 1 și 

însușită de Ministerul Justiției 

 

 

 

 

Observație DLDC: Potrivit 

proiectului, avizul CSM va fi 

necesar doar pentru majorarea sau 

reducerea posturilor de judecător 

şi procuror, nu și a celorlalte 

posturi. Totodată, se elimină 

avizul conform. 

La acest articol se semnala faptul 

că actualele dispoziţii de la alin. 
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˝Consiliul Superior al Magistraturii 

este garantul independenţei justiţiei˝ 

(art. 133 alin. 1 din Constituţie, 

republicată) 

 (2) ar trebui revizuite în funcţie de 

soluţia legislativă ce va fi adoptată 

cu privire la instanţele şi 

parchetele militare. 

 

NU SUNT DE ACORD cu 

propunerea Ministerului Justiției: 

CA Alba Iulia, CA Craiova, CA 

Iași, CA Suceava, CA 

Timișoara, Tribunalul Argeș, 

Tribunalul Cluj, Tribunalul 

Dolj, Tribunalul Olt, 

Judecătoria  Beclean, 

Judecătoria Bistriţa, 

Judecătoria Blaj, Judecătoria 

Câmpulung, Judecătoria Cluj-

Napoca, Judecătoria Dej, 

Judecătoria  Gherla, 

Judecătoria Huedin,  

Judecătoria Hunedoara, 

Judecătoria Iași,   Judecătoria 

Motru, Judecătoria Timișoara, 

Judecătoria Turda, PÎCCJ, PT 

Alba, PT Buzău, PT Militar 

Iași,  PJ Iași, PJ Pucioasa, PT 

Sibiu, PJ Baia Mare, PJ Vișeu 

de Sus  
 

SE IMPUNE MENŢINEREA 
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˝Consiliul Superior al Magistraturii 

este garantul independenţei justiţiei˝ 

(art. 133 alin. 1 din Constituţie, 

republicată) 

sintagmei „aviz conform al 

Consiliului Superior al 

Magistraturii”. 

CA Brașov, CA Timișoara, 

Tribunalul Suceava Secția 

penală, Tribunalul Tulcea, 

Tribunalul Vâlcea, Judecătoria 

Brăila,   Judecătoria Constanța, 

Judecătoria Mangalia, 

Judecătoria Medgidia  
 

INSTANȚE: 

CA Ploiești – este oportună 

emiterea uni aviz conform de 

către secţia corespunzătoare din 

CSM. 

CA Tg. Mureș și AMR - 

eliminarea avizului conform al 

Consiliului Superior al 

Magistraturii din prevederile art. 

135 alin. (1), art. 142 alin. (2), 

coroborată cu înfiinţarea 

Inspecţiei Judiciare în cadrul 

Ministerului Justiţiei, cu păstrarea 

bugetului instanţelor la Ministerul 

Justiţiei (prin propunerea de 

abrogare a dispoziţiei art. 136) şi 

cu accentuarea evidentă a rolului 

ministrului justiției în numirea 
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˝Consiliul Superior al Magistraturii 

este garantul independenţei justiţiei˝ 

(art. 133 alin. 1 din Constituţie, 

republicată) 

procurorilor la vârful PÎCCJ, 

DNA, DIICOT – elemente 

cuprinse în Proiectul ce face 

obiectul analizei –, constituie 

măsuri ce duc la extinderea şi 

consolidarea evidentă a poziţiei/ 

atribuţiilor/deciziilor ministrului 

justiţiei cu privire la sistemul 

judiciar într-o măsură care ar 

trebui să pună într-un mod foarte 

serios problema analizei situaţiei 

din perspectiva principiului 

constituţional al separării puterilor 

în stat, a statutului judecătorului şi 

a destinului sistemului judiciar. 

Judecătoria Rm. Vâlcea - 

respinge propunerea de 

modificare a art. 135 alin. 2 prin 

care se elimină avizul conform al 

Consiliului Superior al 

Magistraturii.din procedura de 

mărire sau de reducere a 

schemelor de peisonal (a 

numărului de judecători sau de 

procurori), numărul acestora 

rămânând doar la latitudinea 

Ministerului Justiţiei. 

S-a reţinut că organismul care 

cunoaşte cel mai hinc necesităţile 
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˝Consiliul Superior al Magistraturii 

este garantul independenţei justiţiei˝ 

(art. 133 alin. 1 din Constituţie, 

republicată) 

sistemului de justiţie este 

Consiliului Superior Magistraturii, 

astfel încât nu se justifică 

eliminarea avizului conform din 

procedura de majorare / reducere 

a numărului judecătorilor şi al 

procurorilor. În acest context, 

magistrații şi-au exprimat 

îngrijorarea ca aspectul referitor la 

schema de personal, la numărul 

judecătorilor şi al procurorilor, să 

rămână doar la latitudinea 

Ministerului Justiţiei, prin 

excluderea avizului conform al 

Consiliului Superior al 

Magistraturii. 

 

PARCHETE: 

DNA - nu consideră oportună 

modificarea art. 135 din Legea nr. 

304/2004, prin eliminarea avizului 

conform al Consiliului Superior al 

Magistraturii în procedura de 

stabilire a statelor de funcții și de 

personal, majorarea sau reducerea 

posturilor de judecător sau 

procuror, la nivelul curților de 

apel, tribunalelor, tribunalelor 

specializate, judecătoriilor și 



  

 

 
Adresa: Bucureşti, Calea Plevnei, Nr. 141 B, Sector 6 

Tel: 3116900; Fax:3116901  
Web: www.csm1909.ro 

204 

˝Consiliul Superior al Magistraturii 

este garantul independenţei justiţiei˝ 

(art. 133 alin. 1 din Constituţie, 

republicată) 

parchetelor aferente și atribuirea 

acestei competențe în mod 

exclusiv ministrului Justiției.  

Nu crede că este oportun ca, după 

ce în ani de reformă judiciară 

desfășurată în România, cea mai 

mare parte a atribuțiilor de 

gestionare a sistemului judiciar au 

fost transferate de la Ministerul 

Justiției la Consiliul Superior al 

Magistraturii, pentru a întări în 

acest fel independența sistemului 

judiciar, prin prezentul proiect să 

se propună măsuri care vin în sens 

invers, de întărire a controlului 

ministrului Justiției asupra acestui 

sistem. 

DIICOT, PCAB, PCA Galați, 

Judecătoria Moinești - au propus 

modificarea acestui articol în 

sensul că majorarea sau reducerea 

posturilor de judecător şi procuror 

din statele de funcţii ale curţilor 

de apel, tribunale, tribunale 

specializate, judecătorii şi 

parchetele de pe lângă acestea, se 

aprobă prin ordin al ministrului 

justiţiei însă cu avizul conform al 

C.S.M. 
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PCA Cluj - procurorii din cadrul 

Parchetului de pe lângă Curtea de 

Apel Cluj s-au pronunţat, în 

unanimitate, împotriva modificării 

art. 135, întrucât prin eliminarea 

avizului conform al Consiliului 

Superior al Magistraturii, în ceea 

ce priveşte aprobarea statelor de 

funcţii şi personal pentru parchete 

şi lăsarea, ca singur decident, a 

ministrului justiţiei, reprezentant 

al puterii executive, în ceea ce 

priveşte această chestiune, se 

poate afecta în mod grav şi 

ireparabil buna funcţionare a 

justiţiei ca serviciu public. Prin 

această modificare, puterea 

executivă va putea ea singură să 

decidă în ceea ce priveşte 

angajarea sau reducerea 

numărului personalului auxiliar de 

specialitate şi a personalului 

conex, a specialiştilor IT, a 

inspectorilor antifraudă, a 

funcţionarilor publici, respectiv în 

ceea ce priveşte majorarea ori 

reducerea acestor posturi, pe 

criterii care pot fi pur politice. În 

această situaţie, întregul sistem 
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judiciar va deveni dependent de 

puterea executivă, rupându-se 

astfel echilibrul între cele trei 

puteri în stat. 

Şi în ceea ce priveşte modificarea 

preconizată a alin. 2 al acestui 

articol, procurorii din cadrul 

Parchetului de pe lângă Curtea de 

Apel Cluj şi-au manifestat în 

unanimitate dezacordul, atrăgând 

atenţia asupra faptului că prin 

această modificare, respectiv prin 

eliminarea avizului conform al 

Consiliului Superior al 

Magistraturii şi înlocuirea acestuia 

cu un simplu aviz consultativ, 

care nu are caracter obligatoriu, în 

ceea ce priveşte majorarea sau 

reducerea posturilor de judecător 

sau procuror, se vizează în mod 

direct slăbirea capacităţii 

funcţionale a parchetelor, această 

prevedere legală creând 

posibilitatea ca puterea executivă, 

în exclusivitate, să decidă 

reducerea numărului de procurori 

din cadrul parchetelor, inclusiv 

posibil din cadrul DNA, DIICOT. 

Aceste modificări aduc înfrângere 
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principiului independenţei 

instanţelor şi parchetelor faţă de 

celelalte instituţii publice, 

respectiv faţă de executiv şi 

legislativ, prin crearea unei 

dependenţe directe, 

administrative, a instanţelor şi 

parchetelor faţă de ministrul 

justiţiei. 

PT Iași – propune întregirea 

ambelor alineate cu sintagma „cu 

avizul conform al Consiliul 

Superior al Magistraturii”. 

PJ Gurahonț - această măsură 

care practic exclude posibilitatea 

CSM de a interveni în mod real în 

procedura de aprobare și 

modificare a statelor de funcții și 

de personal ale instanțelor și 

parchetelor nu este justificată și 

urmărește să întărească rolul 

ministrului justiției (parte a unui 

guvern politic) în detrimentul 

organului colegial care este 

garantul independenței justiției. 

PJ Onești - avizul CSM ar trebui 

să fie unul obligatoriu în ceea ce 

priveşte modificările la statele de 

funcţii şi de personal din cadrul 
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instanţelor şi parchetelor, dar şi în 

ceea ce priveşte modificările care 

se aduc la legile justiţiei. În 

această modalitate, se creează un 

control asupra viitoarelor 

modificări care vizează activitatea 

judiciară. 

PT Maramureș, PJS 2 

București, APR - se impune 

menţinerea formei actuale, care 

presupune avizul conform al 

Consiliului Superior al 

Magistraturii, propunerea 

reducând competenţele 

Consiliului Superior al 

Magistraturii. 

   Art. 136*) - Începând cu data de 1 

ianuarie 2010, atribuţiile Ministerului 

Justiţiei referitoare la gestionarea 

bugetului curţilor de apel, al 

tribunalelor, al tribunalelor 

specializate şi al judecătoriilor vor fi 

preluate de Înalta Curte de Casaţie şi 

Justiţie. 

 

_____________ 

 

    *) Termenul prevăzut la art. 136 a 

fost prorogat până la data de 1 

Articolul 136 se abrogă. Articolul 136 se modifică și va 

avea următorul cuprins: 

„Art. 136 – (1) Calitatea de 

ordonator de credite a 

președintelui Înaltei Curți de 

Casație și Justiție poate fi delegată 

managerului economic.” 

Observație DLDC: 

Independența financiară este parte 

esențială a conceptului 

constituțional de independență a 

justiției, aceasta neputând fi lăsată 

la latitudinea unei puteri separate, 

respectiv puterea executivă. 

În Decizia nr. 262/2016, Curtea 

Constituțională a reținut că atât 

independenţa justiţiei - 

componenta instituţională, cât şi 

independenţa judecătorului - 

componenta individuală, implică 
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ianuarie 2018. (a se vedea art. III din 

O.U.G. nr. 80/2016) 

existenţa unor numeroase aspecte, 

cum ar fi, printre altele, lipsa 

imixtiunii celorlalte puteri în 

activitatea de judecată și existenţa 

unor fonduri băneşti suficiente 

pentru desfăşurarea şi 

administrarea activităţii de 

judecată. S-a arătat că este 

indubitabil faptul că principiul 

independenţei justiţiei implică o 

serie de garanţii, cum ar fi, printre 

altele, garanţiile financiare, 

independenţa administrativă a 

magistraţilor, precum şi 

independenţa puterii judecătoreşti 

faţă de celelalte puteri în stat. 

Potrivit unuia din principiile 

fundamentale asupra 

independenţei sistemului judiciar 

adoptate de Cel de-al Şaptelea 

Congres al Naţiunilor Unite 

privind Prevenirea infracţiunilor şi 

tratamentul infractorilor, „este de 

datoria fiecărui stat membru să 

ofere resurse adecvate pentru a-i 

permite sistemului judiciar să îşi 

îndeplinească funcţiile în mod 

adecvat.” 

De asemenea, Consiliul 
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Consultativ al Judecătorilor 

Europeni arată, în cuprinsul  

Avizului nr. 2 (2001) privind 

finanţarea şi administrarea 

instanţelor cu referire la eficienţa 

sistemului judiciar şi la articolul 6 

al Convenţiei europene privind 

drepturile şi libertăţile 

fundamentale ale omului, că 

„chiar dacă finanţarea instanţelor 

face parte din bugetul de stat 

susţinut în faţa parlamentului de 

către ministerul de finanţe, 

aceasta nu trebuie să fie supusă 

fluctuaţiilor politice. Chiar dacă 

stabilirea nivelului de finanţare a 

instanţelor pe care o ţară şi-l 

poate permite constituie o decizie 

politică, trebuie să se aibă grijă 

întotdeauna ca nici puterea 

executivă şi nici cea legislativă să 

nu poată exercita presiuni asupra 

autorităţii judecătoreşti în 

momentul stabilirii bugetului. 

Deciziile privind alocarea 

fondurilor pentru instanţe trebuie 

să se ia cu respectarea strictă a 

independenţei judecătoreşti.” 

Totodată, în lumina aceleiași 
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opinii, CCJE consideră că „statele 

trebuie să revizuiască prevederile 

existente privind finanţarea şi 

administrarea instanţelor. CCJE 

atrage atenţia îndeosebi asupra 

necesităţii de a aloca resurse 

suficiente instanţelor pentru a le 

da acestora posibilitatea să 

funcţioneze în conformitate cu 

standardele stipulate de articolul 

6 al Convenţiei europene privind 

drepturile şi libertăţile 

fundamentale ale omului.” 

În aceste condiții, transferarea 

managementului bugetului 

instanţelor de la Ministerul 

Justiţiei la Înalta Curte de Casaţie 

şi Justiţie este o măsură de natură 

a asigura respectarea principiului 

constituțional al independenței 

justiției – componentă esențială a 

statului de drept. 

Din aceeași perspectivă, 

propunerea de abrogare a art. 136, 

cu consecința gestionării în 

continuare a bugetului instanțelor 

de către Ministerul Justiției, 

contravine principiului 

constituțional al independenței 



  

 

 
Adresa: Bucureşti, Calea Plevnei, Nr. 141 B, Sector 6 

Tel: 3116900; Fax:3116901  
Web: www.csm1909.ro 

212 

˝Consiliul Superior al Magistraturii 

este garantul independenţei justiţiei˝ 

(art. 133 alin. 1 din Constituţie, 
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justiției. 

 

DE ACORD: 

CA Brașov  

 

NU SUNT DE ACORD: 

CA Constanța, CA Iași, CA 

Pitești, CA Suceava, CA 

Timișoara, Tribunalul Argeș, 

Tribunalul Bihor, Tribunalul 

Cluj, Tribunalul Hunedoara, 

Tribunalul Olt, Tribunalul 

Tulcea, Tribunalul Vâlcea, 

Judecătoria Bistriţa, 

Judecătoria Blaj, Judecătoria 

Brăila,   Judecătoria Cluj-

Napoca, Judecătoria Constanța,  

Judecătoria Dej, Judecătoria  

Gherla, Judecătoria Huedin, 

Judecătoria Hunedoara, 

Judecătoria Iași, Judecătoria 

Mangalia,   Judecătoria 

Marghita, Judecătoria 

Medgidia, Judecătoria Motru, 

Judecătoria Oradea, 

Judecătoria Pașcani, 

Judecătoria Petroșani, 

Judecătoria Piatra Neamț, 

Judecătoria Pitești,  Judecătoria 
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Sebeș, Judecătoria Sibiu, 

Judecătoria Suceava, 

Judecătoria Timișoara, 

Judecătoria Turda, DIICOT, 

PT Alba, PT Buzău, PT Sibiu, 

PT Militar Iași,  PJ Baia Mare, 

PJ Aiud, PJ Iași, PJ Vișeu de 

Sus  
 

INSTANȚE: 

CA Alba Iulia și CA Cluj - ar fi 

mai fezabil ca acesta să fie 

administrat de Consiliul Superior 

al Magistraturii, iar nu de Înalta 

Curte de Casaţie şi Justiţie. 

CA București și CA Ploiești - 

într-o opinie, de acord cu 

propunerea, având în vedere că 

ÎCCJ nu are capacitatea 

instituţională de a prelua această 

gestiune a bugetului tuturor 

instanţelor. 

Într-o altă opinie, s-a exprimat 

dezacordul pentru această 

propunere deoarece ignoră voinţa 

majorităţii covârşitoare a 

judecătorilor, exprimată în 

adunările generale, dar şi voinţa 

actualilor membri ai Consiliului 
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Superior al Magistraturii, 

exprimată în proiectele de 

candidatură care au fundamentat 

alegerea acestora în CSM. 

CA Craiova - propune înlăturarea 

dispoziţiilor de abrogare a art. 136 

din lege. În condiţiile în care 

bugetele instanţelor (curţi, 

tribunale și judecătorii) reprezintă 

o componentă importantă a 

independentei justiţiei, se 

apreciază că abrogarea acestor 

dispoziţii legale, după o perioada 

foarte lungă de suspendare și 

respectiv de nepunere în practică, 

reprezintă un regres categoric. 

Se are în vedere mai ales 

împrejurarea că parchetele nu 

depind de Ministerul Justiţiei din 

punct de vedere al bugetelor, deși 

se afla sub autoritatea ministrului 

justiţiei. 

Capacitatea organizatorică a ÎCCJ 

sau a CSM, în cazul modificării 

textului prev. de art. 136, de a 

îndeplini atribuţiile de ordonator 

principal de credite, se poate 

realiza daca există o voinţa în 

acest sens din partea legiuitorului, 
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prin punerea la dispoziţia 

oricăreia dintre aceste entităţi a 

resurselor umane, respectiv a 

logisticii și infrastructurii 

necesare, asemănător procedurii 

care se va urma în cazul preluării 

Inspecţiei Judiciare de către 

Ministerul Justiției. 

În cazul în care se menţine totuşi 

abrogarea, propune modificarea 

dispoziţiilor legale prev. de art. 

131 alin. (3), în sensul ca bugetul 

pentru parchetele de pe lângă 

curţile de apel, tribunale, tribunale 

specializate şi judecătorii să fie 

gestionat tot de către Ministerul 

Justiției. 

În condiţiile în care bugetul ÎCCJ 

este administrat de către această 

instanţă, iar bugetul parchetelor 

este administrat de către PÎCCJ, 

reglementarea atribuţiilor de 

gestionare a bugetului instanţelor 

de judecată, în favoarea ÎCCJ este 

corectă. 

CA Tg. Mureș și AMR - 

abrogarea este prejudiciantă 

pentru sistem, cu atât mai mult cu 

cât situaţia bugetului instanţei a 
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fost dezbătută atât în cadrul 

instanţelor, cât şi în întâlnirile 

reprezentanţilor acestora cu CSM, 

propunându-se modificarea 

articolului prin preluarea 

bugetului instanţelor şi 

parchetelor de către CSM. 

În acest, sens, judecătorii au 

arătat, în repetate rânduri, că 

asigurarea infrastructurii 

instanțelor, a condițiilor materiale 

necesare desfășurării actului de 

justiție, inclusiv informatizarea 

instanțelor, nu trebuie să fie 

dependentă de voința unui 

membru al executivului, sens în 

care au propus, în mod concret, 

preluarea bugetului de către 

Consiliul Superior al Magistraturii 

- cu constituirea la nivelul CSM a 

două servicii ale Direcţiei 

economice, corespunzătoare 

administrării celor două bugete -, 

văzând și situația bugetului 

parchetelor, actualmente 

administrat de Ministerul Public. 

 

PARCHETE: 

PCA Cluj - procurorii din cadrul 
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Parchetului de pe lângă Curtea de 

Apel Cluj, în unanimitate, au 

arătat că se opun acestei 

modificări, întrucât prin această 

modificare se adânceşte starea de 

dependenţă financiară a 

instanţelor de judecată faţă de 

puterea executivă, fapt ce poate 

avea ca efect influenţarea în mod 

indirect, de către puterea 

executivă, a actului de justiţie. 

PT Maramureș, PJS 2 

București, APR - bugetul 

instanţelor se impune a fi trecut la 

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie 

şi nu se impune abrogarea acestui 

articol, dimpotrivă Guvernul 

României, Consiliul Superior al 

Magistraturii şi Înalta Curte de 

Casaţie şi Justiţie trebuie să 

colaboreze pentru ca aceasta din 

urmă să preia bugetul instanţelor. 

Art. 140 - (1) Prin Regulamentul de 

ordine interioară al parchetelor se 

stabilesc: 

a) organizarea administrativă a 

Parchetului de pe lângă Înalta Curte 

de Casaţie şi Justiţie, a Direcţiei 

Naţionale Anticorupţie, a Direcţiei de 
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Investigare a Infracţiunilor de 

Criminalitate Organizată şi Terorism, 

a parchetelor de pe lângă curţile de 

apel, tribunale, tribunale pentru 

minori şi familie şi judecătorii; 

b) atribuţiile procurorilor generali, 

prim-procurorilor şi ale adjuncţilor 

acestora, ale procurorilor inspectori, 

ale procurorilor şefi şi ale 

procurorilor, precum şi ale celorlalte 

categorii de personal; 

c) organizarea şi modul de 

desfăşurare a activităţii colegiilor de 

conducere ale parchetelor şi a 

adunărilor generale ale procurorilor; 

d) ierarhia funcţiilor administrative 

din cadrul Ministerului Public; 

e) modul de organizare, funcţionarea 

şi atribuţiile compartimentelor 

auxiliare de specialitate ale 

parchetelor; 

f) modul de organizare, funcţionarea 

şi atribuţiile departamentului 

economico-financiar şi administrativ 

din cadrul parchetelor. 

(2) Regulamentul de ordine interioară 

prevăzut la alin. (1) se aprobă prin 

ordin al ministrului justiţiei, la 

propunerea procurorului general al 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La articolul 140, alineatul (2) se 

modifică și va avea următorul 

cuprins: 

„(2) Regulamentul de ordine 

interioară prevăzut la alin. (1) se 

aprobă de Consiliul Superior al 

Magistraturii, la propunerea 
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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, 

cu avizul Consiliului Superior al 

Magistraturii. 

procurorului general al Parchetului 

de pe lângă Înalta Curte de Casaţie 

şi Justiţie sau, după caz, a 

procurorului şef al Direcţiei 

Naţionale Anticorupţie ori a 

procurorului şef al Direcţiei de 

Investigare a Infracţiunilor de 

Criminalitate Organizată şi 

Terorism, cu avizul ministrului 

justiției.” 

 

 

 

Art. 142 - (1) Datele la care vor 

începe să funcţioneze tribunalele 

specializate, judeţele şi localităţile în 

care vor începe să funcţioneze, 

denumirea acestora, precum şi 

domeniile în care vor funcţiona se 

stabilesc, în mod eşalonat, prin ordin 

al ministrului justiţiei, cu avizul 

conform al Consiliului Superior al 

Magistraturii. 

(2) Dispoziţiile prezentei legi 

privind managerii economici ai 

instanţelor şi ai parchetelor se aplică 

începând cu 1 iulie 2005. 

(3) Funcţia de manager economic 

se echivalează cu funcţia de director 

Alineatul (1) al articolului 142 se 

modifică şi va avea următorul 

cuprins: 

„Art. 142 - (1) Datele la care vor 

începe să funcţioneze tribunalele 

specializate, judeţele şi localităţile în 

care vor începe să funcţioneze, 

denumirea acestora, precum şi 

domeniile în care vor funcţiona se 

stabilesc, în mod eşalonat, prin ordin 

al ministrului justiţiei, cu avizul 

Consiliului Superior al 

Magistraturii.” 

 DE ACORD: 

Tribunalul Dolj, Judecătoria 

Motru 

 

NU SUNT DE ACORD: 

CA Suceava, Tribunalul Cluj, 

Tribunalul Olt, Judecătoria 

Blaj, Judecătoria Câmpulung,  

Judecătoria Cluj-Napoca, 

Judecătoria Dej, Judecătoria 

Huedin, Judecătoria  Gherla, 

Judecătoria Suceava, 

Judecătoria Timișoara, 

Judecătoria Turda, PCA Cluj, 

PT Militar Iași, PJ Iași, PJ 

Vișeu de Sus, PJ Baia Mare 

 

ESTE NECESAR avizul 

conform al Consiliului Superior al 
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˝Consiliul Superior al Magistraturii 

este garantul independenţei justiţiei˝ 

(art. 133 alin. 1 din Constituţie, 

republicată) 

executiv. 

(4) Până la începerea funcţionării 

Tribunalului Ilfov şi a parchetului de 

pe lângă această instanţă, cauzele de 

competenţa acestora se soluţionează 

de Tribunalul Bucureşti şi, respectiv, 

de Parchetul de pe lângă Tribunalul 

Bucureşti. 

Magistraturii: 

CA Brașov, Judecătoria 

Babadag, Judecătoria Măcin, 

DIICOT, PT Maramureș, PJS 2 

București, APR  

 

 CA Tg. Mureș și AMR – 

aceleași argumente ca la art. 135. 

 


