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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

 

SENAT                   CAMERA DEPUTAȚILOR 

LEGE 

pentru modificarea și completarea Legii nr. 317/2004 privind organizarea si functionarea 

Consiliului Superior al Magistraturii 

 

 Literele a) - d) ale articolului 35 se abrogă 

 

 Literele d), e) și f) ale alineatului (1) al articolului 36 și alineatul (2) al articolului 36 se 

abrogă. 

 Literele a) și b) ale articolului 37 se abrogă. 

 Alineatul (1) al articolului 38 se modifică și va avea următorul cuprins: 
„Art. 38 - (1) Plenul Consiliului Superior al Magistraturii adoptă Regulamentul de organizare şi 
funcţionare a Consiliului Superior al Magistraturii, Regulamentul privind procedura alegerii 
membrilor Consiliului Superior al Magistraturii, precum şi alte regulamente şi hotărâri prevăzute în 
Legea nr. 303/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi în Legea nr. 
304/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.” 

 

 Articolul 40 se modifică și se completează cu un nou alineat, alineatul (2), cu 
următorul curpins: 
„Art. 40 - (1) Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii are următoarele 
atribuţii referitoare la cariera judecătorilor: 
a) examinează recomandările primite de la Colegiul de conducere al Înaltei Curţi de Casaţie şi 
Justiţie privind numirea în funcţie a judecătorilor în cadrul Curţii; 
b) propune Preşedintelui României numirea în funcţie şi revocarea din funcţie a preşedintelui și 
vicepreşedinților Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie; 
c) numește și revocă președinții de secții ai Înaltei Curți de Casație și Justiție; 
d) propune Preşedintelui României numirea în funcţie şi eliberarea din funcţie a judecătorilor; 
e) numeşte judecătorii stagiari pe baza rezultatelor obţinute la examenul de absolvire a 
Institutului Naţional al Magistraturii; 
f) eliberează din funcţie judecătorii stagiari; 
g) analizează îndeplinirea condiţiilor legale de către judecătorii stagiari care au promovat 
examenul de capacitate, de către alţi jurişti care au fost admişi la concursul de intrare în 
magistratură, de către judecătorii înscrişi la concursul de promovare şi de către judecătorii 
propuşi pentru numirea în funcţii de conducere; 
h) soluţionează contestaţiile împotriva calificativelor acordate de comisiile de evaluare anuală a 
activităţii profesionale a judecătorilor, constituite în condiţiile legii; 
i) dispune promovarea judecătorilor; 
j) numește în funcţii de conducere judecătorii, în condiţiile legii şi ale regulamentului; 
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k) aprobă transferul judecătorilor; 
l) dispune suspendarea din funcţie a judecătorilor; 
m) dispune delegarea şi detaşarea judecătorilor în condiţiile legii; 
n) convoacă adunările generale ale judecătorilor, în condiţiile legii; 
o) aprobă măsurile pentru suplimentarea sau reducerea numărului de posturi pentru instanţe; 
p) ia măsuri pentru soluţionarea sesizărilor primite de la justiţiabili sau de la alte persoane privind 
conduita necorespunzătoare a judecătorilor; 
q) adoptă Codul deontologic al judecătorilor; 
r) adoptă Regulamentul de ordine interioară al instanțelor judecătorești; 
s) îndeplinește orice alte atribuţii stabilite prin lege sau regulament. 
(2) Secţia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii are următoarele atribuţii 
referitoare la cariera procurorilor: 
a)la propunerea ministrului justiției, înaintează Președintelui României, propunerea pentru 
numirea procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, prim-
adjunctului şi adjunctului acestuia, procurorului șef al  Direcției Naţionale Anticorupţie, adjuncţii 
acestuia, procurorului şef al Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi 
Terorism şi adjuncţii acestora , precum şi procurorului şef al Direcţiei pentru Investigarea 
Infracțiunilor Săvârșite de Judecători și Procurori și a adjuncților acestuia; 
b) avizează propunerea ministrului justiţiei de numire şi revocare a procurorului general al 
Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, a procurorului şef al Direcţiei Naţionale 
Anticorupţie, a adjuncţilor acestora, a procurorului şef al Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor 
de Criminalitate Organizată şi Terorism şi a adjuncților acestuia precum şi a procurorului şef al 
Direcţiei pentru Investigarea Infracțiunilor Săvârșite de Judecători și Procurori și a adjuncților 
acestuia; 
c) numește și revocă procurorii șefi de secții ai Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și 
Justiție, Direcției Naționale Anticorupție Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate 
Organizată şi Terorism și ai Direcţiei pentru Investigarea Infracțiunilor Săvârșite de Judecători și 
Procurori; 
d) propune Preşedintelui României numirea în funcţie şi eliberarea din funcţie a procurorilor; 
e) numeşte procurorii stagiari pe baza rezultatelor obţinute la examenul de absolvire a Institutului 
Naţional al Magistraturii; 
f) eliberează din funcţie procurorii stagiari; 
g) analizează îndeplinirea condiţiilor legale de către procurorii stagiari care au promovat 
examenul de capacitate, de către alţi jurişti care au fost admişi la concursul de intrare, de către 
procurorii înscrişi la concursul de promovare şi de către procurorii propuşi pentru numirea în 
funcţii de conducere; 
h) soluţionează contestaţiile împotriva calificativelor acordate de comisiile de evaluare anuală a 
activităţii profesionale a procurorilor, constituite în condiţiile legii; 
i) dispune promovarea procurorilor; 
j) numește în funcţii de conducere procurorii, în condiţiile legii şi ale regulamentului; 
k) aprobă transferul procurorilor; 
l) dispune suspendarea din funcţie a procurorilor; 
m) dispune delegarea şi detaşarea procurorilor în condiţiile legii; 
n) convoacă adunările generale ale procurorilor, în condiţiile legii; 
o) aprobă măsurile pentru suplimentarea sau reducerea numărului de posturi pentru parchete; 
p) ia măsuri pentru soluţionarea sesizărilor primite de la justiţiabili sau de la alte persoane privind 
conduita necorespunzătoare a procurorilor; 
q) adoptă Codul deontologic al procurorilor; 
r) îndeplinește orice alte atribuţii stabilite prin lege sau regulament.” 
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 Articolul 41 se modifică și se completează cu un nou alineat, alineatul (2), cu 
următorul curpins: 
„Art. 41 - (1) Secţia pentru judecători din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii are 
următoarele atribuţii referitoare la organizarea şi funcţionarea instanţelor: 
a) aprobă înfiinţarea şi desfiinţarea secţiilor curţilor de apel, ale instanţelor din circumscripţiile 
acestora, precum şi înfiinţarea sediilor secundare ale instanţelor judecătoreşti şi circumscripţiilor 
acestora, în condiţiile legii; 
b) avizează proiectul de hotărâre a Guvernului privind lista localităţilor care fac parte din 
circumscripţiile judecătoriilor; 
c) stabilește categoriile de procese sau de cereri care se soluţionează în municipiul Bucureşti 
numai de anumite instanţe, cu respectarea competenţei materiale prevăzute de lege; 
d) la propunerea preşedinţilor curţilor de apel, stabilește numărul vicepreşedinţilor curţilor de 
apel, ai tribunalelor şi ai tribunalelor specializate, precum şi judecătoriile la care funcţionează un 
vicepreşedinte; 
e) îndeplinește orice alte atribuţii stabilite prin lege sau regulament. 
(2) Secţia pentru procurori din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii are următoarele atribuţii 
referitoare la organizarea şi funcţionarea instanţelor: 
a) aprobă propunerea procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi 
Justiţie, a procurorului şef al Direcţiei Naţionale Anticorupţie, a procurorului șef al Direcției de 
Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism ori a procurorului șef al 
Direcției pentru Investigarea Infracțiunilor Săvârșite de Judecători și Procurori de înfiinţare şi 
desfiinţare a secţiilor în cadrul parchetelor; 
b) la propunerea procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie 
aprobă numărul adjuncţilor procurorilor generali ai parchetelor de pe lângă curţile de apel şi ai 
prim-procurorilor parchetelor de pe lângă tribunale, precum şi parchetele de pe lângă judecătorii, 
unde prim-procurorii sunt ajutaţi de adjuncţi; 
c) îndeplinește orice alte atribuţii stabilite prin lege sau regulament.” 
 
 Articolul 47, alineatul (1) litera b) va fi modificat și va avea următorul cuprins: 
„Art. 47 - (1) b) clasarea sesizării, în cazul în care aceasta nu este semnată, nu conţine datele de 
identificare ale autorului sau indicii cu privire la identificarea situaţiei de fapt care a determinat 
sesizarea, precum şi în cazul prevăzut la art. 45 alin. (4) lit. b); rezoluţia de clasare este supusă 
căii de atac la instanțele judecătorești;” 
 
 După alineatul (1) al articolului 52 se introduc trei noi alineate, alineatele (11), (12) și 
(13), cu următorul cuprins: 
„Art. 52 - (11) Hotărârea prin care se dispune suspendarea din funcție în condițiile alin. (1) poate 
fi atacată cu contestație în termen de 5 zile de la comunicare de către judecătorul sau procurorul 
suspendat din funcție. Competența soluționării contestației aparține Completului de 5 judecători 
al Înaltei Curți de Casație și Justiție, din care nu pot face parte membrii cu drept de vot ai 
Consiliului Superior al Magistraturii. 
(12) Contestația se soluționează de urgență și precădere și nu suspendă executarea hotărârii 
secției Consiliului Superior al Magistraturii; hotărârea instanţei este definitivă. 
(13) Dacă hotărârea prin care s-a dispus suspendarea din funcție a judecătorului sau procurorului 
este desființată, suspendarea din funcție încetează, iar acesta este repus în situația anterioară, i 
se plătesc drepturile salariale de care a fost lipsit pe perioada suspendării și i se recunoaște 
vechimea în muncă și în magistratură pe această perioadă.” 
 

 După articolul 52 se introduce un nou articol, articolul 521, cu următorul cuprins:  
„Art. 521 - (1) Eliberarea din funcţie a unui judecător sau procuror, în condiţiile art. 65 din Legea 
nr. 303/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sau numirea unui judecător 
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în funcţia de procuror ori a unui procuror în funcţia de judecător nu împiedică continuarea 
procedurii disciplinare. 
(2) Cu excepţia situaţiei în care judecătorul a fost numit în funcţia de procuror sau procurorul a 
fost numit în funcţia de judecător, în procedura disciplinară continuată în condiţiile alin. (1), dacă 
se exercită acţiunea disciplinară, Secţia corespunzătoare, când constată că sesizarea este 
întemeiată, stabileşte una dintre sancţiunile disciplinare prevăzute de lege, în raport cu 
gravitatea abaterii disciplinare şi cu circumstanţele personale ale celui care a săvârşit-o. 
Sancţiunea disciplinară astfel stabilită nu se mai execută. În situaţia în care judecătorul a fost 
numit în funcţia de procuror sau procurorul a fost numit în funcţia de judecător sunt aplicabile 
dispoziţiile art. 49 alin. (6). 
(3) Judecarea acţiunii disciplinare exercitate împotriva judecătorului care, după săvârşirea 
abaterii disciplinare, a fost numit în funcţia de procuror este de competenţa Secţiei pentru 
judecători. Judecarea acţiunii disciplinare exercitate împotriva procurorului care, după săvârşirea 
abaterii disciplinare, a fost numit în funcţia de judecător este de competenţa Secţiei pentru 
procurori.” 
 
 Articolul 53 se modifică şi va avea următorul cuprins: 
„Art. 53 - În cazul în care s-a dispus excluderea din magistratură a unui judecător sau a unui 
procuror, hotărârea definitivă se transmite Preşedintelui României, în vederea emiterii decretului 
de eliberare din funcţie.” 

 
 Alineatul (1) al articolului 54 se completează și va avea următorul cuprins: 
 „Art. 54 - (1) Durata mandatului membrilor aleşi ai Consiliului Superior al Magistraturii este de 6 

ani, fără posibilitatea reînvestirii. Persoanele care dobândesc calitatea de membru al Consiliului 

pe parcursul termenului de 6 ani, ocupând un loc vacant în cadrul organismului colegial, îşi vor 

îndeplini atribuţiile legale şi constituţionale de la data validării sau alegerii în funcţie, după caz, 

pentru restul de mandat rămas până la expirarea termenului. Judecătorii şi procurorii, membri ai 

Consiliului Superior al Magistraturii, au calitatea de demnitar.” 

 Alineatele (1) - (5) ale articolului 55 se modifică și va avea următorul cuprins:  
„Art. 55 – (1) Revocarea din funcţia de membru ales al Consiliului Superior al Magistraturii poate 
interveni oricând în timpul mandatului, în următoarele cazuri: 
a) persoana în cauză nu mai îndeplinește condițiile legale pentru a fi membru ales al Consiliului 
Superior al Magistraturii; 
b) persoanei în cauză i-a fost aplicată o sancţiune disciplinară din cele prevăzute de lege pentru 
judecători și procurori, iar măsura a rămas definitiva; 
c) persoanei în cauză îi este retrasă încrederea de către majoritatea judecătorilor sau 
procurorilor, după caz, care funcționează efectiv la instanțele sau parchetele pe care aceasta le 
reprezintă. 
(2) Constatarea incidenței uneia dintre ipotezele prevăzute la alin. (1) lit. a) și b) se stabilește de 
Plenului Consiliului, din oficiu sau la sesizarea oricărui membru al Consiliului, a unei adunări 
generale sau a unei asociații profesionale a magistraților. 
(3) În situația prevăzută la art. 55 alin. (1) lit. c),  procedura de revocare din funcție a unui 
membru al Consiliului se desfășoară după cum urmează: 
a) Retragerea încrederii poate fi iniţiată de orice adunare generală de la nivelul instanțelor sau 
parchetelor pe care le reprezintă membrul Consiliului Superior al Magistraturii a cărui revocare se 
solicită. Organizațiile profesionale ale judecătorilor şi procurorilor pot sesiza adunările generale 
ale judecătorilor și procurorilor în vederea inițierii procedurii de retragere a încrederii. 
b) Consiliul declanșează demersurile de retragere a încrederii la cererea a cel puțin zece adunări 
generale în cazul judecătoriilor sau parchetelor de pe lângă judecătorii, două adunări generale în 
cazul tribunalelor sau parchetelor de pe lângă tribunale, o adunare generală în cazul curților de 
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apel sau al parchetelor de pe lângă curțile de apel, respectiv, a adunării generale a Înaltei Curți 
de Casație și Justiție sau a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție. 
c) Hotărârile din adunările generale pentru inițierea sau susținerea declanșării procedurii de 
retragere a încrederii se iau cu majoritate de voturi a celor prezenți, prin vot secret, direct şi 
personal. 
d) În termen de 10 zile de la data la care este sesizat, cu respectarea condițiilor prevăzute la 
alineatele a) și b), Plenul Consiliului convoacă toate adunările generale competente, stabilind o 
singura dată și ora pentru desfășurarea acestora, nu mai târziu de 20 de zile de la data convocării.  
e) Persoana pentru care se solicită retragerea încrederii se poate adresa judecătorilor sau 
procurorilor convocați în adunările generale prevăzute la alineatul precedent în vederea susținerii 
propriului punct de vedere, în orice mod, până la momentul începerii votului. 
f) În termen de cinci zile de la finalizarea adunărilor generale convocate potrivit dispozițiilor 
prevăzute la alin. d), Plenul Consiliului validează rezultatele votului exprimat. 
g) Dacă majoritatea judecătorilor sau procurorilor, după caz, proveniți de la instanțele sau 
parchetele pe care le reprezintă membrul ales al Consiliului Superior al Magistraturii, prin votul 
secret, direct si personal exprimat îi retrag acestuia încrederea, calitatea de membru ales al 
Consiliului încetează la data validării rezultatelor de către Plenul Consiliului. 
h) Dacă solicitarea de retragere a încrederii este asumată prin semnătură olografă de către 
majoritatea judecătorilor sau procurorilor, după caz, proveniți de la instanțele sau parchetele pe 
care le reprezintă membrul ales al Consiliului Superior al Magistraturii, Plenul Consiliului, fără a 
mai convoca adunările generale, ia act de retragerea încrederii și de incidența dispozițiilor 
prevăzute la alin. (1). În acest caz, calitatea de membru ales al Consiliului Superior al 
Magistraturii încetează la data când Plenul Consiliului ia act de retragerea încrederii. 
(4) Revocarea membrilor aleși ai Consiliului Superior al Magistraturii, la cererea majorității 
adunărilor generale de la nivelul instanțelor sau parchetelor pe care le reprezintă, se poate 
solicita în cazul neîndeplinirii sau îndeplinirii necorespunzătoare a obiectivelor menționate în 
programul cu care au dobândit calitatea de membru al Consiliului Superior al Magistraturii, 
precum și pentru fapte de natură a aduce atingere gravă independenței și prestigiului justiției. 
(41) Decizia de revocare se ia cu votul majorității în prezența a cel puțin două treimi din numărul 
judecătorilor sau procurorilor.” 
 (5) În cazul adunării generale comune a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi 
Justiţie, a Direcţiei Naţionale Anticorupţie, a Direcției de Investigare a Infracțiunilor de 
Criminalitate Organizată și Terorism și a Direcției pentru Investigarea Infracțiunilor Săvârșite de 
Judecători și Procurori, decizia de revocare a reprezentantului acestora se ia cu votul majorității 
în prezența a cel puțin două treimi din numărul procurorilor din structurile teritoriale ale 
acestora.” 
 
 La articolul 57, după alineatul (2), se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu 
următorul cuprins: 
„Art. 57 - (3) În cazul prevăzut la alin (1), persoana aleasă pentru ocuparea locului vacant își 
exercită calitatea de membru al Consiliului Superior al Magistraturii pentru restul de mandat 
rămas până la exprirarea termenului de 6 ani.” 
 
 Capitolul VII se modifică și va avea următorul cuprins: 
„Capitolul VII: Înființarea și organizarea Consiliului  Național de Integritate a Judecătorilor și 
Procurorilor și Inspecției Judiciare și statutul inspectorilor judiciari 
(1) Se înființează Consiliul Național de Integritate a Judecătorilor și Procurorilor, organism 
reprezentativ, cu activitate nepermanentă a cărui organizare și funcționare se stabilesc prin lege. 
(2) Atribuțiile Consiliului Național  de Integritate a Judecătorilor și Procurorilor: 
a) numește și revocă conducerea Inspecției Judiciare; 
b) primește anual raportul de evaluare și activitate a Inspecției Judiciare; 
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c) formulează recomandări referitoare la activitatea Inspecției Judiciare; 
d)  înaintează Consiliului Superior al Magistraturii propuneri pentru organizarea și funcționarea 
Inspecției Judiciare;   
e) îndeplinește orice alte atribuţii stabilite prin lege sau regulament. 
(3) Se înfiinţează Inspecţia Judiciară ca structură cu personalitate judirică, ce funcţionează la 
nivel naţional, ca structură unică, cu sediul în municipiul Bucureşti, prin reorganizarea Inspecției 
Judiciare din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii.” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din .............cu  
respectarea art. 76 alin. (2) din Constituție. 

Președintele Senatului 
Călin Popescu-Tăriceanu 

 
 
 
 
 
 
 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din .............cu  
respectarea art. 76 alin. (2) din Constituție. 

Președintele Camerei Deputaților 
Liviu-Nicolae Dragnea 

 


