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Comisia specială a Camerei Deputaților și Senatului  

pentru sistematizarea, unificarea și asigurarea  

stabilității legislative în domeniul justiției 

             

 

Legea pentru modificarea și completarea Legii nr.303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor 

(ca urmare a Deciziei Curții Constituționale nr. 252/2018) 

(L547/2017) 

 

Nr 

crt 

Legea nr.303/2004 privind 

statutul judecătorilor și 

procurorilor 

Forma trimisă spre promulgare 

(de modificare și completare a Legii nr. 

303/2004 privind statutul judecătorilor și 

procurorilor) 

Forma trimisă spre promulgare după 

reexaminare 

(ca urmare a Deciziei CCR nr. 45/2018) 

Propuneri 

(Decizia CCR nr. 252/2018) 

1.  ART. 3 

    (1) Procurorii numiţi de 

Preşedintele României se 

bucură de stabilitate şi sunt 

independenţi, în condiţiile legii. 

 

(1) Procurorii îşi desfăşoară activitatea 

potrivit principiului legalităţii, al 

imparţialităţii şi al controlului ierarhic, sub 

autoritatea ministrului justiţiei. 

(11) Procurorii sunt independenți în 

dispunerea soluțiilor, în condiţiile prevăzute 

de Legea nr.304/2004, privind organizarea 

judiciară, republicată, cu modificările şi 

completările ulteroare. 

 La articolul 3, după alineatul 

(11), se introduce un nou 

alineat, alin. (12) cu următorul 

cuprins: 

(12) Procurorii numiţi de 

Preşedintele României se 

bucură de stabilitate.   

 

2.  CAPITOLUL II: 

Incompatibilităţi şi 

interdicţii 

ART. 5 - (1) Funcţiile de 

judecător, procuror, magistrat-

asistent şi asistent judiciar 

sunt incompatibile cu orice 

alte funcţii publice sau private, 

cu excepţia funcţiilor didactice 

din învăţământul superior, 

Art. 5 

 (1) Funcţiile de judecător, procuror, 

magistrat-asistent şi asistent judiciar sunt 

incompatibile cu orice alte funcţii publice 

sau private, cu excepţia funcţiilor didactice 

din învăţământul superior juridic, respectiv 

asistent universitar, lector universitar, șef de 

lucrări, conferențiar universitar, profesor 

universitar și profesor universitar 

consultant, precum şi a celor de instruire din 

Alineatul (1) al articolului 5 se modifică și 

va avea următorul cuprins: 

(1)       Funcţiile de judecător, procuror, 

magistrat-asistent şi asistent judiciar sunt 

incompatibile cu orice alte funcţii publice 

sau private, cu excepţia: 

a) funcțiilor didactice din învăţământul 

superior, așa cum acestea sunt definite de 

legislația în vigoare; 

b) funcțiilor din structurile autorităţii 

Alineatul (1) al articolului 5 

se modifică și va avea 

următorul cuprins: 

(1)       Funcţiile de judecător, 

procuror, magistrat-asistent şi 

asistent judiciar sunt 

incompatibile cu orice alte 

funcţii publice sau private, cu 

excepţia funcțiilor didactice din 

învăţământul superior, așa cum 
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precum şi a celor de instruire 

din cadrul Institutului Naţional 

al Magistraturii şi al Şcolii 

Naţionale de Grefieri, în 

condiţiile legii. 

 

cadrul Institutului Naţional al Magistraturii 

şi al Şcolii Naţionale de Grefieri, a 

activităţilor didactice de formare şi 

perfecţionare desfăşurate de instituţiile de 

pregătire profesională a altor profesii 

juridice, în condiţiile legii, precum și a 

funcțiilor ce pot fi ocupate pe baza unor 

convenții internaționale la care România 

este parte, în condiţiile legii. 

judecătoreşti, Consiliului Superior al 

Magistraturii, Inspecției Judiciare, 

Institutului Naţional al Magistraturii și 

Şcolii Naţionale de Grefieri;  

c) funcțiilor din cadrul Ministerului Justiţiei 

sau unităţilor subordonate acestuia. 

d) funcțiile prevăzute la lit. b) și c) pot fi 

ocupate doar prin detașare. 

 

acestea sunt definite de 

legislația în vigoare. 

 

 

 

 

 

 

 

3.    La articolul 7, după alineatul (5) se 

introduc trei noi alineate, alin. (6)-(8) 

(6) Rezultatul verificărilor se comunică din 

oficiu Consiliului Superior al Magistraturii, 

judecătorului sau procurorului vizat, precum 

și, la cerere, oricărei persoane.  

(7) Actul Consiliului Suprem de Apărare a 

Țării prevăzut la alin. (6) poate fi contestat 

în instanță de către orice persoană care 

justifică un interes legitim,  conform Legii 

554/2004. Dispozițiile prevăzute la art. 7 

din Legea 554/2004 nu sunt aplicabile. 

(8) Răspunsul eronat se pedepsește conform 

legii. 

Alineatul (7) al articolului 7 

se modifică și va avea 

următorul cuprins: 

(7) Actul Consiliului Suprem 

de Apărare a Țării prevăzut la 

alin. (6) poate fi contestat în 

instanță, în termen de 6 luni 

de la data la care a luat la 

cunoștință, de către orice 

persoană care justifică un 

interes legitim,   conform Legii 

554/2004. Dispozițiile 

prevăzute la art. 7 din Legea 

554/2004 nu sunt aplicabile. 

4.  Art. 19 

(2)Auditorii de justiţie care au 

promovat examenul prevăzut 

la alin. (1) vor fi numiţi, 

potrivit legii, de regulă, în 

Art. 19 

 (2) O comisie de examinare teoretică şi 

practică va fi alcătuită din 7 persoane: 5 

judecători, un avocat şi un profesor 

universitar, desemnaţi de Secţia pentru 

 La articolul 19, alineatul (2) 

se modifică și va avea 

următorul cuprins: 

 (2) O comisie de examinare 

teoretică şi practică va fi 
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funcţiile pentru care au optat 

după primul an de cursuri în 

cadrul Institutului Naţional al 

Magistraturii.  

 

judecători a Consiliul Superior al 

Magistraturii dintre judecătorii sau avocaţii 

cu cel puţin 12 ani vechime în profesie şi 

dintre cadrele didactice ale facultăţilor de 

drept care au obţinut gradul universitar de 

profesor de cel puţin 5 ani. Altă comisie de 

examinare teoretică şi practică va fi alcătuită 

din 7 persoane: 5 procurori, un avocat şi un 

profesor universitar, desemnaţi de Secţia 

pentru procurori a Consiliului Superior al 

Magistraturii dintre procurorii sau avocaţii 

cu cel puţin 12 ani vechime în profesie şi 

dintre cadrele didactice ale facultăţilor de 

drept care au obţinut gradul universitar de 

profesor de cel puţin 5 ani. 

alcătuită din 7 persoane: 3 

judecători, 2 procurori, un 

avocat şi un profesor 

universitar, desemnaţi de 

Plenul Consiliul Superior al 

Magistraturii dintre judecătorii, 

procurorii sau avocaţii cu cel 

puţin 12 ani vechime în 

profesie şi dintre cadrele 

didactice ale facultăţilor de 

drept care au obţinut gradul 

universitar de profesor de cel 

puţin 5 ani.  

 

5.  Art. 56 

    La încetarea mandatului 

pentru funcţiile de conducere 

prevăzute la art. 53, 54 şi 55, 

judecătorii sau procurorii 

revin la instanţele sau 

parchetele de unde provin sau 

la o instanţă sau parchet unde 

au dreptul să funcţioneze 

potrivit legii. 

Articolul 56 se modifică și va avea 

următorul cuprins: 

 „Art.56.- La încetarea mandatului 

funcţiei de conducere prevăzute la art. 54 și 

55, procurorii pot ocupa o altă funcţie de 

conducere la același parchet, în condiţiile 

legii,  fie revin pe funcţii de execuţie la 

parchetele pe care le-au condus sau de unde 

provin.” 

 

Articolul 56 se abrogă.  

 

Articolul 56 se modifică și va 

avea următorul cuprins: 

„(1) La încetarea mandatului 

pentru funcţiile de conducere 

prevăzute la art. 53 judecătorii 

revin pe funcțiile deținute 

anterior în cadrul Înaltei Curți 

de Casație și Justiție. 

(2) La încetarea mandatului 

funcţiei de conducere prevăzute 

la art. 54 și 55, procurorii pot 

ocupa o altă funcţie de 

conducere la același parchet, în 
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condiţiile legii,  fie revin pe 

funcţii de execuţie la parchetele 

pe care le-au condus sau de 

unde provin.” 

6.    La articolul 58, alineatul (1) se modifică 

și va avea următorul cuprins:  

„(1) Secția corespunzătoare a Consiliului  

Superior al Magistraturii dispune detaşarea 

judecătorilor şi procurorilor, cu acordul scris 

al acestora, la alte instanţe sau parchete, la 

Consiliul Superior al Magistraturii, 

Inspecția Judiciară, Institutul Naţional al 

Magistraturii, Școala Naționala de Grefieri, 

Ministerul Justiţiei sau la unităţile 

subordonate acestuia, la solicitarea acestor 

instituții. Detașarea în cadrul acestor 

instituții nu se poate dispune pentru funcții 

de demnitate publică. 

 

La articolul 58, după alineatul (1) se 

introduc două noi alineate, alin. (11) și 

(12), cu următorul cuprins: 

(11) Judecătorii și procurorii pot ocupa 

funcții în instituții ale Uniunii Europene sau 

în organizații internaționale dacă actul 

internațional care reglementează condițiile 

de ocupare a acestora condiționează în mod 

expres accesul la funcția respectivă de 

La articolul 58, după 

alineatul (12) se introduce un 

nou alineat, alin. (13) cu 

următorul cuprins: 

(13) Pentru Institutul Național 

al Magistraturii și Școala 

Națională de Grefieri 

activitatea de formare de către 

judecători, procurori, 

magistrați-asistenți și personal 

de specialitate juridică asimilat 

magistraților, detașarea se 

dispune doar în cazul în care 

aceștia își desfășoară activitatea 

cu normă întreagă. 
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calitatea de judecător sau procuror. 

(12) În cazul în care judecătorul sau 

procurorul își manifestă opțiunea de a 

exercita o funcție la instituții ale Uniunii 

Europene sau organizații internaționale, 

acesta este eliberat din funcția de judecător 

sau procuror cu rezervarea postului. 

 

7.  Art. 75 

(1) Consiliul Superior al 

Magistraturii are dreptul şi 

obligaţia de a apăra judecătorii 

şi procurorii împotriva 

oricărui act care le-ar putea 

afecta independenţa sau 

imparţialitatea ori ar crea 

suspiciuni cu privire la 

acestea. 

 

 

(1) Secția corespunzătoare a Consiliului 

Superior al Magistraturii are dreptul, 

respectiv obligaţia corelativă de a se sesiza 

din oficiu pentru a apăra judecătorii şi 

procurorii împotriva oricărui act de 

imixtiune în activitatea profesională sau în 

legătură cu aceasta, care le-ar putea afecta 

independenţa sau imparţialitatea 

judecătorilor, respectiv  imparțialitatea sau 

independența procurorilor în dispunerea 

soluţiilor, în conformitate cu Legea 

nr.304/2004, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, precum și împotriva 

oricărui act care ar crea suspiciuni cu privire 

la acestea. De asemenea, secțiile Consiliului 

Superior al Magistraturii apără reputaţia 

profesională a judecătorilor şi procurorilor. 

Sesizările privind apărarea independenţei 

autorităţii judecătoreşti în ansamblul său se 

La articolul 75, alineatul (1) se modifică: 

(1) Secția corespunzătoare a Consiliului 

Superior al Magistraturii are dreptul, 

respectiv obligaţia ca, la cerere sau din 

oficiu: 

a) sa apere judecătorii şi procurorii 

împotriva oricărui act de imixtiune în 

activitatea profesională sau în legătură cu 

aceasta, care le-ar putea afecta independenţa 

sau imparţialitatea judecătorilor, respectiv 

imparțialitatea sau independența 

procurorilor în dispunerea soluţiilor, în 

conformitate cu Legea nr. 304/2004, 

republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, precum și împotriva oricărui act 

care ar crea suspiciuni cu privire la acestea; 

b) sa apere reputaţia profesională a 

judecătorilor şi procurorilor. 

(2) Sesizările privind apărarea 

independenţei autorităţii judecătoreşti în 

Articolul 75, alin. (1) și (2) se 

modifică și vor avea 

următorul cuprins: 

 (1) Secția pentru judecatori a 

Consiliului Superior al 

Magistraturii are dreptul, 

respectiv obligaţia ca, la cerere 

sau din oficiu: 

a) să apere judecătorii împotriva 

oricărui act de imixtiune în 

activitatea profesională sau în 

legătură cu aceasta, care le-ar 

putea afecta independenţa sau 

imparţialitatea, precum și 

împotriva oricărui act care ar 

crea suspiciuni cu privire la 

acestea; 

b) să apere reputaţia profesională 

a judecătorilor; 

c) să apere independența 
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soluţionează, la cerere sau din oficiu, de 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii. 

ansamblul său se soluţionează, la cerere sau 

din oficiu, de Plenul Consiliului Superior al 

Magistraturii, cu avizul conform al fiecărei 

secții.   

 

puterii judecătorești.  

 

(11) Secția pentru procurori a 

Consiliului Superior al 

Magistraturii are dreptul, 

respectiv obligaţia ca, la cerere 

sau din oficiu: 

a) să apere procurorii împotriva 

oricărui act de imixtiune în 

activitatea profesională sau în 

legătură cu aceasta, care le-ar 

putea afecta imparțialitatea sau 

independența în dispunerea 

soluţiilor, în conformitate cu 

Legea nr. 304/2004 privind 

organizarea judiciară republicată, 

cu modificările şi completările 

ulterioare, precum și împotriva 

oricărui act care ar crea 

suspiciuni cu privire la acestea; 

b) să apere reputaţia profesională 

a procurorilor; 

(2) Sesizările privind apărarea 

independenţei autorităţii 

judecătoreşti în ansamblul său se 

soluţionează, la cerere sau din 

oficiu, de Plenul Consiliului 

Superior al Magistraturii, cu 
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avizul fiecărei secții.   

 

8.  Art. 96  

(3)Cazurile în care persoana 

vătămată are dreptul la 

repararea prejudiciilor cauzate 

prin erori judiciare săvârşite în 

procese penale sunt stabilite 

de Codul de procedură penală. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

(3) Există eroare judiciară atunci când, 

în înfăptuirea actului de justiție, se 

determină o desfăşurare greșită a unei 

proceduri judiciare și prin aceasta se 

produce o vătămare a drepturilor ori 

intereselor legitime ale unei persoane. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) Există eroare judiciară atunci când în 

cadrul procedurilor judiciare: 

a) s-au încălcat norme de drept material și 

procesual, fapt ce a condus la încălcarea 

drepturilor fundamentale absolute ale 

persoanei;  

b) prin încălcarea în mod vădit, 

incontestabil a normelor de drept material 

sau procesual, s-a soluționat o situație 

litigioasă contrar realității faptice sau 

juridice ori a produs neregularitate în modul 

de desfășurare a procedurilor judiciare, iar 

aceasta nu a fost remediată în căile de atac 

sau în procedurile prevăzute de lege, 

producând  în acest mod o vătămare gravă a 

drepturilor și libertăților fundamentale ale 

persoanei.  

 

Alineatul (3) al articolului 96 

se modifică și va avea 

următorul cuprins: 

(3)    Există eroare judiciară 

atunci când: 

a) S-a dispus în cadrul 

procesului efectuarea de acte 

procesuale cu încălcarea 

flagrantă a dispozițiilor legale 

de drept material și procesual, 

prin care au fost încălcate grav 

drepturile, libertățile și 

interesele legitime ale 

persoanei, producându-se o 

vătămare care nu a putut fi 

remediată printr-o cale de atac 

ordinară sau extraordinară; 

b) S-a pronunțat o hotărâre 

judecătorească definitivă în 

mod vădit și indubitabil 

contrară legii sau situației de 

fapt care rezultă din probele 

administrate în cauză, precum 

și atunci când, prin încălcarea 

clară și incontestabilă a situației 

de fapt sau a normelor juridice 
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aplicabile au fost afectate 

drepturile, libertățile și 

interesele legitime ale 

persoanei, vătămare care nu a 

putut fi remediată printr-o cale 

de atac ordinară sau 

extraordinară. 

 

9.  Art. 96 

(4) Dreptul persoanei 

vătămate la repararea 

prejudiciilor materiale cauzate 

prin erorile judiciare săvârşite 

în alte procese decât cele 

penale nu se va putea exercita 

decât în cazul în care s-a 

stabilit, în prealabil, printr-o 

hotărâre definitivă, 

răspunderea penală sau 

disciplinară, după caz, a 

judecătorului sau procurorului 

pentru o faptă săvârşită în 

cursul judecăţii procesului şi 

dacă această faptă este de 

natură să determine o eroare 

judiciară. 

(4) Există rea-credință atunci când 

judecătorul sau procurorul, în exercitarea 

funcției, cu ştiinţă, prin încălcarea Convenției 

pentru apărarea Drepturilor Omului și a 

Libertăților fundamentale, a drepturilor și 

libertăților fundamentale prevăzute de 

Constituția României, ori a normelor de drept 

material sau procesual, a determinat o eroare 

judiciară. 

 

(4) Dispozițiile alin. (3) se completează în 

materie penală cu cele stabilite de Codul de 

procedură penală, iar în materie civilă cu 

cele stabilite de Codul civil și Codul de 

procedură civilă. 

 

Alineatul (4) al articolului 96 

se modifică și va avea 

următorul cuprins: 

(4)     Prin Codul de procedură 

civilă și Codul de procedură 

penală, precum și prin alte legi 

speciale, pot fi reglementate 

ipoteze specifice în care există 

eroare judiciară. 

 

 


