
 
Comisia specială a Camerei Deputaților și Senatului pentru sistematizarea, unificarea și asigurarea stabilității legislative în domeniul justiției 

 
Nr. .............................................. 
 
 

Biroului permanent 
al 

Camerei Deputaților 
 
 

         Vă înaintăm raportul de admitere, cu amendamente admise și amendamente respinse,  asupra Legii pentru modificarea și completarea 
Legii nr.317/2004 privind organizarea și funcționarea Consiliului Superior al Magistraturii (plx 419/2017). 

 
 
                  Președinte,                                                                                     Secretar, 

        Deputat Florin Iordache                                                       Deputat Steluța Gustica Cătăniciu 

 
 
 
 
 
 
 



 
Comisia specială a Camerei Deputaților și Senatului pentru sistematizarea, unificarea și asigurarea stabilității legislative în domeniul 

justiției 
 

Nr……………………… 
 

Raport 

asupra Legii pentru modificarea și completarea Legii nr.317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, 

ca urmare a Deciziei Curții Constituționale nr. 61/2018 

(plx419/2017) 

 

         Ca urmare a Deciziei Curții Constituționale nr. 61/2018 și î n conformitate cu prevederile art. 134 din Regulamentul Camerei Deputaților, 
republicat, cu modificările și completările ulterioare, observând dispozițiile art. 8 alin. (1) din Regulamentul activităț ilor comune ale Camerei 
Deputaților și Senatului, republicat, în temeiul  art. 147 alin. (2) din Legea fundamentală, Comisia specială a Camerei Deputaților și Senatului 
pentru sistematizarea, unificarea și asigurarea stabilității legislative în domeniul ju stiției a fost sesizată, prin adresa nr. Plx.419 din 7.03. 2018, 
spre dezbatere în fond, cu Legea pentru modificarea și completarea Legii nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii. 

         Curtea Cosntituțională a fost sesizată de Înalta Curte de Casație și Justiție și de un număr de 52 de deputați. 

         Curtea Constituțională, prin Decizia nr. 61/2018, a admis parțial obiecția de neconstituționalitate  formulată și a constatat  că  dispozițiile 
art. I pct. 5, pct.15 (cu referire la sintagma „comisiile permanente de control al serviciilor de informații ”, pct. 19, pct. 20 și pct.62 din Legea 
pentru modificarea și completarea Legii nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii  sunt neconstituționale.  Astfel, punctele din 
articolul I al legii trimise la promulgare asupra cărora s-a pronunțat Curtea Constituțională, în sensul admiterii obiecției de neconstituționalitate, 
privesc: art. 7 alin. (51) nou introdus, modificarea alin. (2) – (4) ale art. 18, modificarea alin. (1) și (2) ale art. 24, introducerea alin. (21) – (23) la 
art. 24, introducerea alin. (10) și (11) la art. 55. 



 Având în vedere dispozițiile cuprinse în paragraful nr. 156 din Decizia Curții Constituționale nr. 61/2018 care statuează: „Parlamentul 
poate modifica și alt e prevederi legale numai dacă acestea se găsesc într-o legătură indisolubilă cu dispozițiile declarate ca fiind 
neconstituționale, pentru a asigura caracterul unitar al reglementării și, în măsura în care se impune, va recorela celelalte dispoziții ale legii ca și 
operațiune de tehnică legislativă” au mai fost modificate și alte articole așa cum rezultă din anexele raportului. 

         Potrivit dispozițiilor art. 75 din Constituția României, republicată, și ale  art. 92 alin. (8) pct. 2 din Regulamentul Camerei Deputaților în 
vigoare, Camera Deputaților este primă Cameră sesizată. 

         Comisia, în  ședințele din zilele de 14, 19 și 20 martie 2018, a analizat legea trimisă la promulgare și Deci zia Curții Constituționale nr. 
61/2018, în prezența doamnei se cretar de stat Mariana Moț, și a hotărât să adopte un raport de admitere asupra legii trimise la promulgare, cu 
amendamentele admise, cuprinse în anexa nr. 1. Amendamentele respinse sunt cuprinse în anexa nr. 2. Anexa nr. 1 și anexa nr. 2 fac parte 
integrantă  din prezentul raport. 

  

  

 
         Prin conținutul său normativ, Legea pentru modificarea și completarea Legii nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii 
(plx419/2017) face parte din categoria legilor organice și urmează să fie supusă  votului plenului Camerei Deputaților, împreună cu raportul de 
admitere, cu amendamente, cu respectarea dispozițiilor art. 76 alin. (1) din Constituția României, republicată. 

  

 

        Deputat Florin Iordache                                                                                                                          Deputat Steluța Gustica Cătăniciu  

  

  

 
 

 
 

Anexa nr. 1 la raportul nr. ………………......... 



 
Amendamente admise la Legea pentru modificarea și completarea Legii nr.317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii 

(ca urmare a Deciziei Curții Constituționale nr. 61/2018) 
(plx419/2017) 

 
Nr. 
crt. 

Legea nr.317/2004 Forma trimisă spre promulgare (de modificare și 
completare a Legii nr. 317/2004 privind Consiliul 

Superior al Magistraturii) 

Amendamente admise de comisie (ca 
urmare a Deciziei CCR nr. 61/2018) 

1.   Lege  pentru modificarea și completarea Legii 
nr.317/2004 privind organizarea și funcționarea 
Consiliului Superior al Magistraturii 
 

Se elimină  
Se revine la forma în vigoare 
Lege  pentru modificarea și completarea 
Legii nr.317/2004 privind Consiliului 
Superior al Magistraturii 
PSD și ALDE 

2.  Art. 7 La articolul 7, după alineatul (5) se introduce un nou 
alineat, alin. (51), cu următorul cuprins: 
„(51) Judecătorii şi procurorii detaşaţi la alte autorităţi 
decât instanţe sau parchete nu pot candida pentru funcţia 
de membru al Consiliului Superior al Magistraturii. 
Judecătorii şi procurorii delegaţi, precum şi cei detaşaţi la 
alte instanţe sau parchete nu pot candida decât pentru 
instanţa sau parchetul de la care au fost delegaţi sau 
detaşaţi.” 

Alineatul (51) al articolului 7 se elimină.  
- paralelism cu alin. (5) al art. 7 
 
PSD și ALDE 
Decizia CCR 61/2018 
 

3.   Art.18 
(2) Înainte de transmiterea listei 
către Biroul permanent al 
Senatului, Consiliul Naţional 
pentru Studierea Arhivelor 
Securităţii verifică şi comunică, 
în termen de 15 zile de la 
solicitarea Consiliului Superior 
al Magistraturii, dacă judecătorii 

La articolul 18, alineatul (2)  se modifică și va avea 
următorul cuprins: 
„(2) Înainte de transmiterea listei către Biroul permanent al 
Senatului:  
b) Consiliul Suprem de Apărare a Țării și comisiile 
parlamentare de control al serviciilor de informații verifică 
și comunică Consiliului Superior al Magistraturii rezultatul 
verificărilor privind calitatea de ofițer acoperit, colaborator 
sau informator al serviciilor de informații a judecătorilor și 

La articolul 18, alin. (2), litera b) se 
modifică și va avea următorul cuprins: 
b) Consiliul Suprem de Apărare a Țării 
verifică și comunică Consiliului Superior al 
Magistraturii rezultatul verificărilor privind 
calitatea de ofițer acoperit, colaborator sau 
informator al serviciilor de informații a 
judecătorilor și procurorilor aleși, în termen 
de 15 zile de la solicitarea Consiliului 



Nr. 
crt. 

Legea nr.317/2004 Forma trimisă spre promulgare (de modificare și 
completare a Legii nr. 317/2004 privind Consiliul 

Superior al Magistraturii) 

Amendamente admise de comisie (ca 
urmare a Deciziei CCR nr. 61/2018) 

şi procurorii aleşi au făcut parte 
din serviciile de informaţii 
înainte de 1990 sau au colaborat 
cu acestea. 
 

procurorilor aleși, în termen de 1 5 zile de la solicitarea 
Consiliului Superior al Magistraturii, în acest sens. 

Superior al Magistraturii. 
PSDși ALDE 
Decizia CCR 61/2018 
 

4.  Art. 24 
     
(1) Consiliul Superior al 
Magistraturii este condus de 
preşedinte, ajutat de un 
vicepreşedinte, aleşi dintre 
judecătorii şi procurorii 
prevăzuţi la art. 3 lit. a), care fac 
parte din secţii diferite, pentru 
un mandat de un an, ce nu poate 
fi reînnoit. 

La articolul 24, alineatele (1) și (2) se modifică și vor 
avea următorul cuprins: 
Art. 24. – (1) Consiliul Superior al Magistraturii este 
condus de președinte – judecător, ajutat de un 
vicepreședinte – procuror, aleși dintre judecăt orii și 
procurorii prevăzuți la art. 3 lit. a), care fac parte din secții 
diferite, pentru un mandat de un an, ce nu poate fi reînnoit. 
 

La articolul 24, alineatul (1) se modifică și 
va avea următorul cuprins: 
 (1) Consiliul Superior al Magistraturii este 
condus de preşedinte, ajutat de un 
vicepreşedinte, aleşi de plen, în prezenţa a cel 
puţin 15 membri ai Consiliului Superior al 
Magistraturii, cu votul majorităţii membrilor 
prezenți dintre judecătorii şi procurorii 
prevăzuţi la art. 3 lit. a), care fac parte din 
secţii diferite, pentru un mandat de un an. 
Mandatul președintelui nu poate fi reînnoit. 
PSD, ALDE, UDMR 
Decizia CCR 61/2018 

5.  (2) Preşedintele şi 
vicepreşedintele Consiliului 
Superior al Magistraturii sunt 
aleşi de plen, în prezenţa a cel 
puţin 15 membri ai Consiliului, 
cu votul majorităţii membrilor 
acestuia. 

(2) 1. Președintele Secției pentru Judecători este de drept 
președintele Consiliului Superior al Magistraturii și este 
ales dintre membrii prevăzuți la art. 4 pentru un mandat de 
un an, ce nu poate fi reînnoit, de adunarea electivă din care 
fac parte membrii prevăzuți la  art. 3 lit. a) – c), după cum 
urmează: 
a) judecătorii aleși în cadrul Consiliului Superior al 
Magistraturii, respectiv 2 judecători de la Înalta Curte de 
Casație și Justiție, 3 judecători de la curțile de apel, 2 
judecători de la tribunale și 2 judecători de la judecătorii; 
b) membrii de drept, președintele Înaltei Curți de Casație și 

La articolul 24, alineatul (2) se modifică și 
va avea următorul cuprins: 
 (2) Secția pentru judecători și Secția pentru 
procurori desemnează candidații pentru 
funcțiile de președinte și vicepreședinte, în 
prezența  a cel puțin 2/3 din membrii secțiilor 
cu votul majorității membrilor prezenți. 
PSD, ALDE 
 
Decizia CCR 61/2018 
 



Nr. 
crt. 

Legea nr.317/2004 Forma trimisă spre promulgare (de modificare și 
completare a Legii nr. 317/2004 privind Consiliul 

Superior al Magistraturii) 

Amendamente admise de comisie (ca 
urmare a Deciziei CCR nr. 61/2018) 

Justiție și ministrul Justiției; 
c) membrii desemnați, cei 2 reprezentanți ai societății 
civile. 
 
2. Președintele Secției pentru Procurori este de drept 
vicepreședintele Consiliului Superior al Magistraturii și 
este ales dintre membrii prevăzuți la art. 5 pentru un 
mandat de un an, ce nu poate fi reînnoit, de adunarea 
electivă din care fac parte membrii prevăzuți la  art. 3 lit. a) 
– c), după cum urmează: 
 a) procurorii aleși în cadrul Consiliului Superior al 
Magistraturii, respectiv un procuror de la Parchetul de pe 
lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, de la Direcția 
Națională Anticorupție sau de la Direcția de Investigare a 
Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, un 
procuror de la parchetele de pe lângă curțile de apel, 2 
procurori de la parchetele de pe lângă tribunale, un 
procuror de la parchetele de pe lângă judecătorii; 
b) membrii de drept, procurorul general al parchetului de 
pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și ministrul 
Justiției; 
c) membrii desemnați, cei 2 reprezentanți ai societății 
civile. 
 

6.  Art. 24 La articolul 24, după alineatul (2) se introduc trei noi 
alineate, alin. (21)-(2³), cu următorul cuprins: 
(21) În ultimul an de mandat prin excepție de la alin. (1), în 
funcția de vicepreședinte poate fi ales oricare dintre 
membrii secției pentru procurori, fără a avea două mandate 

La articolul 24, alineatul (21) se modifică și 
va avea următorul cuprins: 
(21) Candidații pentru funcțiile de președinte, 
respectiv vicepreședinte, își vor depune 
candidaturile, însoțite de un proiect pri vind 



Nr. 
crt. 

Legea nr.317/2004 Forma trimisă spre promulgare (de modificare și 
completare a Legii nr. 317/2004 privind Consiliul 

Superior al Magistraturii) 

Amendamente admise de comisie (ca 
urmare a Deciziei CCR nr. 61/2018) 

succesive. obiectivele urmărite, în secțiile de care 
aparțin.  
PSD, ALDE 
Decizia CCR 61/2018 
 

7.   (22) Adunările elective hotărăsc cu votul majorității 
membrilor acestora. 
 

(22) Sectiile corespunzătoare ale Consiliului 
Superior al Magistraturii vor analiza și 
dezbate candidaturile depuse și vor desemna 
candidații pentru funcțiile de președinte și 
vicepreședinte ale Consiliului Superior al 
Magistraturii. 
 PSD, ALDE 

8.    (23) Alegerea președintelui și vicepreședintelui se 
validează sub aspectul condițiilor de formă î n ședința 
Plenului, în prezența a cel puțin 15 membri ai Consiliului 
Superior al Magistraturii, cu votul majorității membrilor 
acestuia. 

La articolul 24, alineatul (23) se elimină 
PSD, ALDE 
Decizia CCR 61/2018 

9.  Art. 24  
(3) - f) sesizează Curtea 
Constituţională, în vederea 
soluţionării conflictelor juridice 
de natură constituţională dintre 
autorităţile publice; 
 

La articolul 24 alineatul (3), litera f) se modifică și va 
avea următorul cuprins: 
f) sesizează Curtea Constituţională, în vederea 
soluţionării conflictelor juridice de natură constituţională 
dintre autorităţile publice, pe baza deciziei Plenului; 

La articolul 24 alineatul (3), litera f) se 
elimină. 
(se revine la forma în vigoare) 
PSD, ALDE 

10.      ART. 40 
    Secţiile Consiliului Superior 
al Magistraturii au următoarele 
atribuţii referitoare la cariera 
judecătorilor şi procurorilor: 

ART. 40 
    Secţiile Consiliului Superior al Magistraturii au 
următoarele atribuţii referitoare la cariera judecătorilor şi 
procurorilor: 
 

La articolul 40, alineatul (1), litera b) se 
modifică și va avea următorul cuprins:  
b) numește și revocă din funcţie preşedintele, 
vicepreședinții și președinții de secții ai 
Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie;  



Nr. 
crt. 

Legea nr.317/2004 Forma trimisă spre promulgare (de modificare și 
completare a Legii nr. 317/2004 privind Consiliul 

Superior al Magistraturii) 

Amendamente admise de comisie (ca 
urmare a Deciziei CCR nr. 61/2018) 

b) numesc în funcţii de 
conducere judecătorii şi 
procurorii, în condiţiile legii şi 
ale regulamentului; 
c) 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;  
 

 
PSD, ALDE 
 
La articolul 40, alineatul (1), litera c) 
abrogă.  
- se elimină și forma adoptată la Senat  
PSD, ALDE 
 
Corelare cu modificarea art. 53 din Legea 
303/2004 (Deciza CCR 45/2018) 

11.  Art. 41 
 
 
 

(1) Secția pentru judecători 
b) aprobă măsurile pentru suplimentarea sau reducerea 
numărului de posturi pentru instanţe şi, respectiv, pentru 
parchete; 

La articolul 41, alineatul (1) litera b) se 
modifică și va avea următorul cuprins: 
b) aprobă măsurile pentru suplimentarea 
sau reducerea numărului de posturi pentru 
instanţe; 
 
Art. 41 vorbeste despre atributiile Secției 
pentru judecători. Eroare materială. 
 

12.  ART. 41  
(2) Secția pentru procurori din cadrul Consiliului 
Superior al Magistraturii are următoarele atribuții 
referitoare la organizarea și funcționarea instanțelor: 

La articolul 41, alineatul (2) se modifică și 
va avea următorul cuprins: 
(2) Secția pentru procurori din cadrul 
Consiliului Superior al Magistraturii are 
următoarele atribuții referitoare la 
organizarea și funcționarea parchetelor; 
Senator Șerban Nicolae 

13.   a) aprobă propunerea procurorului general al 
Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, a 

La articolul 41, alineatul (2), litera a)  se 
modifică și va avea următorul cuprins: 



Nr. 
crt. 

Legea nr.317/2004 Forma trimisă spre promulgare (de modificare și 
completare a Legii nr. 317/2004 privind Consiliul 

Superior al Magistraturii) 

Amendamente admise de comisie (ca 
urmare a Deciziei CCR nr. 61/2018) 

procurorului şef al Direcţiei Naţionale Anticorupţie, a 
procurorului șef al Direcției de Investigare a Infracțiunilor 
de Criminalitate Organizată și Terorism; 

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 de înfiinţare şi desfiinţare a 
secţiilor în cadrul parchetelor; 
Senator Șerban Nicolae 

14.  Art. 44 
 
(4) Acţiunea disciplinară în 
cazul abaterilor săvârşite de 
procurori se exercită de 
Inspecţia Judiciară, prin 
inspectorul judiciar, de ministrul 
justiţiei sau de procurorul 
general al Parchetului de pe 
lângă Înalta Curte de Casaţie şi 
Justiţie. 
    (5) Acţiunea disciplinară în 
cazul abaterilor săvârşite de un 
magistrat-asistent se exercită de 
preşedintele Înaltei Curţi de 
Casaţie şi Justiţie sau de 
Inspecţia Judiciară, prin 
inspectorul judiciar. 

(3) Acţiunea disciplinară în cazul abaterilor săvârşite de 
judecători, procurori și magistrați -asistenți se exercită de 
Inspecţia Judiciară, prin inspectorul judiciar. 
 

La articolul 44, alineatele (4) și (5) se 
abrogă. 
Rămâne doar alineatul (3) 
 
Suprapunere, textul de la alin. (3) include și 
situațiile prevăzute la alin. (4) și (5). 
 
PSD, ALDE 

15.  Art. 55 Art 55  
(3) - h) dacă solicitarea de retragere a încrederii este 

La articolul 55, alin. (3), litera h) se 
elimină.  
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Amendamente admise de comisie (ca 
urmare a Deciziei CCR nr. 61/2018) 

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. 

 
- suprapunere cu alin. (4) al art. 55 
PSD, ALDE, UDMR 

16.       La articolul 55, după alineatul (9) se introduc două noi 
alineate, alin. (10) și (11), cu  următorul cuprins: 
(10) Hotărârea prin care Plenul Consiliului Superior al 
Magistraturii validează rezultatele procedurii de revocare 
se poate ataca la completul de 5 judecători al Înaltei Curți 
de Casație și Justiție, pentru motive de legalitate, în termen 
de 3 zile de la comunicare. Hotărârea Înaltei Curți de 
Casație și Justiție e definitivă.  
 
 
 
 
 
(11) Secția corespunzătoare a Consiliului Superior al 
Magistraturii, la sesizarea unei treimi, poate dispune 
revocarea din funcţia de preşedinte sau vicepreşedinte al 
Consiliului Superior al Magistraturii, cu votul majorității 
membrilor. 

La articolul 55, alineatele (10) și (11) se 
modifică și vor avea următorul cuprins: 
(10) Revocarea din funcția de președinte sau 
vicepreședinte, în caz de neîndeplinire sau 
îndeplinire defectuoasă a atribuțiilor 
prevăzute la art. 24, alin. (3) lit. a)-g), se 
propune de o treime din numărul membrilor 
Consiliului Superior al Magistraturii și se 
dispune prin votul majorității Plenului 
Consiliului, în prezența a cel puțin 2/3 dintre 
membrii săi. Hotărârea Plenului se redactează 
în cel mult 20 de zile și se comunică de 
îndată. 
 
Alineatul (11) al articolului 55 se modifică 
și va avea următorul cuprins:. 
(11) Hotărârea de revocare poate fi atacată cu 
contestaţie în termen de 15 zile de la 
comunicare, la Secţia de contencios 
administrativ şi fiscal a Înaltei Curți de 
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Casație și Justiție. Contestaţia se judecă în 
complet format din 3 judecători. Introducerea 
contestaţiei suspendă de drept executarea 
hotărârii. Hotărârea prin care se soluţionează 
contestaţia este definitivă. 
 
Decizia CCR 61/2018 
PSD, ALDE 

17.    După articolul 74, se introduce un nou 
articol, art. 741 cu următorul cuprins: 
(1) La  sesizarea Ministerului Finanțelor 
Publice, în cazurile și termenele prevăzute de 
art. 96 din Legea 303/2004, Inspecția 
Judiciară efectuează verificări în vederea 
evaluării dacă eroarea judiciară cauzată de 
judecător sau procuror a fost ca urmare a 
exercitării funcției cu rea credință sau gravă 
neglijență. 
 (2) Verificarea prevăzută la alin. (1) se 
finalizează în termen de 30 de zile de la 
sesizare. Inspectorul-șef poate dispune 
prelungirea termenului cu cel mult 30 de zile, 
dacă există motive întemeiate care justifică 
această măsură. Durata maxima a 
verificarilor nu poate depăși 120 de zile. 
(3) Verificarea este efectuată de o comisie 
formată, în funcție  de calitatea persoanei 
verificate, din 3 judecători, inspectori 
judiciari sau 3 procurori, inspectori judiciari. 
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În situația în care, în aceeași cauză sunt 
verificați judecători și procurori, se vor forma 
două comisii care vor verifica distinct faptele 
în funcție de calitatea persoanelor verificate. 
 (4) În cadrul verificărilor, ascultarea 
judecătorului și procurorului  vizat este 
obligatorie. Refuzul judecătorului sau 
procurorului verificat de a face declaraţii sau 
de a se prezenta la audieri se constată prin 
proces-verbal şi nu împiedică încheierea 
verificărilor. Judecătorul sau procurorul vizat 
are dreptul să cunoască toate actele verificării 
şi să solicite probe în apărare. Inspectorii pot 
audia orice alte persoane implicate în cauza 
în care se fac verificări.  
(5) Verificările se finalizează printr-un raport 
prin care, în baza întregului material probator 
administrat, Inspectia Judiciară apreciază 
dacă eroarea  judiciară a fost săvârșită de 
judecător sau procuror cu rea-credință sau 
gravă neglijență.   
 (6) Verificarea prevăzută la alin. (1) se 
efectuează și în situația în care persoanele 
verificate nu mai ocupă funcția de judecător 
sau procuror. 

 (8) Raportul prevăzut la alin. (5) este supus 

(7) Raportul se comunică Ministerului 
Finanțelor Publice și judecătorului sau 
procurorului vizat. 
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confirmării inspectorului-şef. Inspectorul-şef 
poate dispune motivat, o singură dată, 
completarea verificărilor. Completarea se 
efectuează de comisie în termen de cel mult 
30 de zile de la data când a fost dispusă de 
către inspectorul-şef. 
Corelare cu modificarea art. 96 din Legea 
303/2004  
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Amendamente respinse la Legea pentru modificarea și completarea Legii nr.317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii 
(ca urmare a Deciziei Curții Constituționale nr. 61/2018) 

(plx419/2017) 
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1.    La art. 19 alin. (2), după lit. c) se introduce 
o noua litera, c1), astfel: 
„c1) nu au fost și nu sunt lucrători 
operativi, inclusiv acoperiţi, informatori 
sau colaboratori ai niciunui serviciu de 
informaţii, depunând, în acest sens, o 
declarație autentică  pe proprie 
răspundere care este verificată de către 
Consiliul Suprem de Apărare a Țării.” 
Senator Șerban Nicolae 

2.  ART.29 
 

(11) 
a) şedinţele publice de Plen şi de Secţii se transmit în 
direct, audio-video, pe pagina de internet a Consiliului, se 
înregistrează şi se publică pe pagina de internet a 
Consiliului, cu excepția deliberărilor şi a audierilor în 
materie disciplinară; 
 

(11) 
a) şedinţele publice de Plen şi de Secţii se 
transmit în direct, audio-video, pe pagina de 
internet a Consiliului, se înregistrează, se 
arhivează şi se publică pe pagina de internet 
a Consiliului, cu excepția deliberărilor, a 
audierilor în materie disciplinară, precum și 
celor ce au ca obiect cererile privind 
încuviinţarea percheziţiei, reţinerii sau 
arestării unui judecător sau procuror; 
Senator Șerban Nicolae 

3.  ART.29 
 

(11) 
b) hotărârile Consiliului adoptate în Plen sau secţii se 

Se elimină 
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supun în mod corespunzător prevederilor Legii nr. 52/2003 
privind transparența decizională în admin istraţia publică, 
republicată, cu excepţia hotărârilor în materie disciplinară 
şi în materia carierei magistraţilor, precum şi cu excepţia 
hotărârilor adoptate în aplicarea prevederilor art. 32 din 
prezenta lege; 

Senator Șerban Nicolae 

4.  ART. 30 
(1) Consiliul Superior al 
Magistraturii are dreptul şi 
obligaţia de a se sesiza şi din 
oficiu pentru a apăra judecătorii 
şi procurorii împotriva oricărui 
act care le-ar putea afecta 
independenţa sau imparţialitatea 
ori ar crea suspiciuni cu privire 
la acestea. De asemenea, 
Consiliul Superior al 
Magistraturii apără reputaţia 
profesională a judecătorilor şi 
procurorilor. 

 
(1) Secţiile corespunzătoare ale Consiliului Superior al 
Magistraturii au dreptul şi obligaţia de a se sesiza şi din 
oficiu pentru a apăra judecătorii şi procurorii împotriva 
oricărui act care le-ar putea afecta independenţa sau 
imparţialitatea ori ar crea suspiciuni cu privire la acestea. 
De asemenea, secţiile corespunzătoare ale Consiliului 
Superior ale Magistraturii apără reputaţia profesională a 
judecătorilor şi procurorilor. Cererile privind apărarea 
independenţei justiţiei în ansamblul său se soluţionează de 
Plenul Consiliului Superior al Magistraturii, după ce 
fiecare secţie s-a pronunţat cu privire la cererea în cauză. 

(1) Secţiile corespunzătoare ale Consiliului 
Superior al Magistraturii au dreptul şi 
obligaţia de a acționa , din oficiu sau la 
sesizarea persoanei interesate, pentru a 
apăra judecătorii şi procurorii împotriva 
oricărui act care le-ar putea afecta 
independenţa sau imparţialitatea ori ar crea 
suspiciuni cu privire la acestea. De asemenea, 
secţiile corespunzătoare ale Consiliului 
Superior ale Magistraturii apără reputaţia 
profesională a judecătorilor şi procurorilor. 
Cererile privind apărarea independenţei 
justiţiei în ansamblul său se soluţionează de 
Plenul Consiliului Superior al Magistraturii, 
după ce fiecare secţie s-a pronunţat cu privire 
la cererea în cauză. 
Senator Șerban Nicolae 

5.  ART. 38 
(3) Plenul Consiliului Superior 
al Magistraturii avizează 
proiectele de acte normative ce 
privesc activitatea autorităţii 
judecătoreşti. 

 (3) Plenul Consiliului Superior al 
Magistraturii, pe baza recomandărilor 
secțiilor, avizează proiectele de acte 
normative ce privesc organizarea judiciară, 
statutul judecătorilor și procurorilor și  
organizarea și funcționarea Consiliului 
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Superior al Magistraturii. 
Senator Șerban Nicolae 

6.  ART. 45 (5) 
c1) în cazul în care se constată că există indiciile 
săvârșirii unei abateri disciplinare, inspectorul judiciar 
dispune, prin rezoluție, începerea cercetării disciplinare.” 

 
Se elimină 
 
Senator Șerban Nicolae 

7.  (6) În cazul în care se constată 
că există indiciile săvârşirii unei 
abateri disciplinare, inspectorul 
judiciar: 
a) transmite autorului sesizării, 
în termen de 7 zile de la 
finalizarea verificării prealabile, 
propunerea de începere a 
cercetării disciplinare prealabile, 
dacă Inspecţia Judiciară a fost 
sesizată în condiţiile alin. (1); 
b) dispune, prin rezoluţie, 
începerea cercetării disciplinare 
prealabile, dacă Inspecţia 
Judiciară a fost sesizată în 
condiţiile alin. (2). 

 
(6) În situaţia în care mai multe sesizări privesc aceeaşi 
faptă şi aceeaşi persoană, sesizările se conexează. 

 
(6) In cazul în care se constată că există 
indiciile săvârșirii unei abateri disciplinare, 
inspectorul judiciar dispune, prin rezoluție, 
începerea cercetării disciplinare. 
 
Senator Șerban Nicolae 

8.  Art. 45 
 
 

 
 
(7) Termenele stabilite de prezentul articol sunt 
prevăzute sub sancțiunea decăderii.” 

La articolul 45, alineatul (7) se modifică și 
va avea următorul cuprins: 
(7) Termenele stabilite de prezentul 
articol sunt prevăzute sub sancțiunea 
prescripției.” 
PSD, ALDE 

9.  ART. 51  (1) Hotărârile secţiilor Consiliului Superior al 
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(1) Hotărârile secţiilor 
Consiliului Superior al 
Magistraturii prin care s-a 
soluţionat acţiunea disciplinară 
se redactează, obligatoriu, în 
termen de cel mult 20 de zile de 
la pronunţare şi se comunică, de 
îndată, în scris, judecătorului 
sau procurorului vizat, precum 
şi Inspecţiei Judiciare ori, după 
caz, titularului acţiunii 
disciplinare care a exercitat-o. 
Comunicarea hotărârilor este 
asigurată de Secretariatul 
general al Consiliului Superior 
al Magistraturii. 

Magistraturii prin care s-a soluţionat acţiunea 
disciplinară se redactează, obligatoriu, în 
termen de cel mult 20 de zile de la pronunţare 
şi se comunică, de îndată, în scris, 
judecătorului sau procurorului vizat, precum 
şi Inspecţiei Judiciare ori, după caz, 
titularului acţiunii disciplinare care a 
exercitat-o și se publică pe site-ul 
Consiliului Superior al Magistraturii. 
Comunicarea hotărârilor este asigurată de 
Secretariatul general al Consiliului Superior 
al Magistraturii. 
Senator Șerban Nicolae 
 

10.  ART. 54 
(2) Calitatea de reprezentant al 
societăţii civile ales membru al 
Consiliului Superior al 
Magistraturii este incompatibilă 
cu calitatea de parlamentar, ales 
local, funcţionar public, 
judecător sau procuror în 
activitate, notar public, avocat, 
consilier juridic sau executor 
judecătoresc în exerciţiu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(21) Calitatea de membru ales al Consiliului Superior al 
Magistraturii, reprezentant al societății civile, reprezintă 
vechime în specialitate recunoscută în profesiile juridice, și 

La art. 54, alineatul (2) se modifica și va avea 
următorul cuprins: 
 
„(2) Calitatea de membru ales al Consiliului 
Superior al Magistraturii, reprezentant al 
societății civile, reprezintă vechime în 
specialitate recunoscută în profesiile juridice, 
și pe durata mandatului este incompatibilă 
cu exercitarea calității de parlamentar, 
ales local, funcționar public, judecător, 
procuror, notar public, avocat, consilier 
juridic, mediator, arbitru, executor 
judecătoresc, practician în insolvență, 
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pe durata mandatului este incompatibilă cu exercitarea 
calității de parlamentar, ales local, funcționar public, 
judecător, procuror, notar public, avocat, consilier juridic, 
mediator, arbitru, executor judecătoresc, practician în 
insolvență, grefier, consilier de probațiune și a altor 
profesii juridice reglementate de lege. 

grefier, consilier de probațiune și a altor 
profesii juridice reglementate de lege.” 
 
alin. (21) se elimină 
 
Senator Șerban Nicolae 

11.  ART. 55 
 

(1) Revocarea din funcţia de membru ales al 
Consiliului Superior al Magistraturii se poate dispune 
oricând în timpul mandatului, în următoarele cazuri: 

(1) Revocarea din funcţia de membru ales 
al Consiliului Superior al Magistraturii poate 
interveni oricând în timpul mandatului, în 
următoarele cazuri: 
Senator Șerban Nicolae 

12.  ART. 65 
(4) Normele pentru efectuarea 
lucrărilor de inspecţie se aprobă, 
la propunerea inspectorului-şef, 
prin regulament adoptat prin 
hotărâre a Plenului Consiliului 
Superior al Magistraturii, care 
se publică în Monitorul Oficial 
al României, Partea I. 

 
(4) Normele pentru efectuarea lucrărilor de inspecţie se 
aprobă de către inspectorul-şef, prin regulament. 
 

 
(4) Normele pentru efectuarea lucrărilor 
de inspecţie se aprobă de către inspectorul-
şef, prin regulament,  si se publică pe site-ul 
Consiliului Superior al Magistraturii. 
Senator Șerban Nicolae 
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