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1.  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, precum şi a celor de instruire 

din cadrul Institutului Naţional al 

Magistraturii şi al Şcolii Naţionale de 

Grefieri, în condiţiile legii. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) Judecătorii şi procurorii sunt 

obligaţi să se abţină de la orice 

activitate legată de actul de justiţie în 

cazuri care presupun existenţa unui 

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 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) Judecătorii și procurorii sunt obligați să se 

abțină de la orice activitate legată de actul de justiție 

în cazuri care presupun existenţa unui conflict între 

interesele lor și interesul public de înfăptuire a 

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 judecătoreşti, 

inclusiv  cele din aparatul 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, cu excepția funcțiilor de 

ministru și orice altă funcție de demnitate publică 

numită;  

 

La articolul 5, după alineatul (1), se introduce un 

nou alineat, alin. (1
1
) cu următorul cuprins: 

(1
1
) Judecătorii și procurorii pot ocupa funcții în cadrul 

instituțiilor Uniunii Europene sau a altor organizații 

internaționale în virtutea unor tratate și convenții 

internaționale la care România este parte, sub condiția 

încetării calității de magistrat, cu rezervarea postului. 

 

 

 

 

(2) Judecătorii și procurorii sunt obligați să se 

abțină de la orice activitate legată de actul de justiție în 

cazuri care presupun existenţa unui conflict între 

interesele lor și interesul public de înfăptuire a justiției 
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conflict între interesele lor şi interesul 

public de înfăptuire a justiţiei sau de 

apărare a intereselor generale ale 

societăţii, cu excepţia cazurilor în care 

conflictul de interese a fost adus la 

cunoştinţă, în scris, colegiului de 

conducere al instanţei sau 

conducătorului parchetului şi s-a 

considerat că existenţa conflictului de 

interese nu afectează îndeplinirea 

imparţială a atribuţiilor de serviciu. 

justiției sau de apărare a intereselor generale ale 

societății. În alte situații care exced activității legate 

de actul de justiție, conflictul de interese va fi adus la 

cunoștință, în scris, colegiului de conducere al 

instanței sau parchetului care apreciază asupra 

existenței sau inexistenței acestuia.” 

 

sau de apărare a intereselor generale ale societății.  

 

 

 

 

2.  ART. 7 

      (4) Încălcarea dispoziţiilor alin.(1) 

conduce la eliberarea din funcţia 

deţinută, inclusiv cea de judecător sau 

procuror. 

 

Art. 7 

(5) Verificarea veridicității datelor din 

declarațiile prevăzute la              alin.(2) se face de 

către Consiliul Suprem de Apărare a Ţării şi de 

comisiile speciale parlamentare pentru controlul 

activităţii serviciilor de informaţii anual, din oficiu, 

sau ori de câte ori sunt sesizate de Ministerul 

Justiţiei, Consiliul Superior al Magistraturii,  

judecătorul sau procurorul vizat. Rezultatul verificării 

efective are valoare de informare conformă. 

Răspunsul eronat se pedepseşte conform legii. 

Alineatul (5) al articolului 7 se modifică şi va avea 

următorul cuprins: 

(5) Verificarea veridicității datelor din declarațiile 

prevăzute la alin. (2) se face individual pentru fiecare 

declarație de către Consiliul Suprem de Apărare a Ţării 

anual, din oficiu, sau ori de câte ori este sesizat de 

Ministerul Justiţiei, Secția pentru judecători sau Secția 

pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii,  

judecătorul sau procurorul vizat.  

 

La articolul 7, după alineatul (5) se introduc trei noi 

alineate, alin. (5
1
)-(5

3
) 

(5
1
) Rezultatul verificărilor se comunică din oficiu 

Consiliului Superior al Magistraturii, precum și 

judecătorului sau procurorului vizat.  

(5
2
) Actul Consiliului Suprem de Apărare a Țării 

prevăzut la art. 5
1
 poate fi contestat în instanță 

conform Legii 554/2004. 

(5
3
) Răspunsul eronat al Consiliului Suprem de Apărare 

a Țării atrage răspunderea penală, disciplinară sau 

civilă, după caz, a persoanei vinovate. st
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3.   (6) Serviciile de informații sunt obligate să pună 

la dispoziția comisiilor parlamentare de control toate 

datele, informațiile sau documentele necesare în acest 

sens. 

Alineatul (6) al articolului 7 se elimină. 

 

 

4.   (7) Informațiile care privesc statutul judecătorilor 

și procurorilor, organizarea judiciară, organizarea și 

funcționarea Consiliului Superior al Magistraturii, 

cooperarea instituțională între instanțe și parchete, pe 

de o parte, și orice altă autoritate publică, pe de altă 

parte, precum și procedurile judiciare, constituie 

informații de interes public, cu excepția celor pentru 

care Legea nr.135/2010 privind Codul de procedură 

penală, cu modificările şi completările ulterioare, 

prevede caracterul nepublic. 

Alineatul (7) al articolului 7 se modifică și va avea 

următorul cuprins: 

(7) Informațiile care privesc statutul judecătorilor și 

procurorilor, organizarea judiciară, organizarea și 

funcționarea Consiliului Superior al Magistraturii, 

cooperarea instituțională între instanțe și parchete, pe de 

o parte, și orice altă autoritate publică, pe de altă parte, 

precum și actele emise sau încheiate de către sau între 

autorităţile publice care privesc sau afectează 

desfăşurarea procedurilor judiciare, prin derogare de la 

prevederile art. 12 din Legea 544/2001, constituie 

informații de interes public, la care accesul liber este 

garantat. 

 

5.  Art. 28 

 
Art. 28 

(4) Prevederile art.19 alin.(5) se aplică în mod 

corespunzător.” 

La articolul 28, alineatul (4) se elimină. 

 

- trimitere gresita la art.19, adica la o alta procedura 

6.  ART. 30 

    (1) După validarea examenului de 

capacitate, lista tuturor posturilor 

vacante de la judecătorii şi parchetele 

de pe lângă aceste instanţe se publică 

de îndată, separat pentru judecători şi 

procurori, în Monitorul Oficial al 

României, Partea a III-a, şi se afişează 

la sediile instanţelor şi parchetelor, prin 

grija Consiliului Superior al 

Magistraturii. 

„Art.30.-(1) Judecătorii şi procurorii stagiari care 

nu promovează examenul de definitivare se pot 

prezenta încă o dată pentru susţinerea acestuia la 

următoarea sesiune organizată de Consiliul Superior 

al Magistraturii pentru candidaţii de pe raza curţii de 

apel în care funcţionează. 

(2)În cazul în care judecătorul sau procurorul stagiar 

nu se prezintă în mod nejustificat, la examen sau nu 

promovează examenul în a doua sesiune, nu poate fi 

numit ca judecător sau procuror definitiv şi este 

obligat să restituie bursa şi cheltuielile de şcolarizare, 

Articolul 30 se elimină forma adoptată la Senat și se 

abrogă forma în vigoare. 

 

 (toate situațiile care pot interveni sunt reglementate 

distinct în art. 25) 
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(2) Candidaţii declaraţi admişi la 

examenul de capacitate au dreptul, în 

ordinea mediilor, să-şi aleagă posturile, 

în termen de 15 zile libere de la 

publicarea acestora în Monitorul 

Oficial al României, Partea a III-a. 

prevederile art.19 alin.(5) se aplică în mod 

corespunzător.” 

7.  Art. 31 

(3) Preşedintele României poate refuza 

o singura data numirea judecătorilor şi 

procurorilor prevăzuţi la alin. (1). 

Refuzul motivat se comunica de îndată 

Consiliului Superior al Magistraturii.  

 

La articolul 31, alineatul (3) se abrogă. La articolul 31, alineatul (3) se modifică și va avea 

următorul cuprins: 
 

(3) Preşedintele României nu poate refuza numirea în 

funcție a judecătorilor şi procurorilor stagiari. 

 

 

8.  Art. 33 

(11) Preşedintele României poate 

refuza o singura data numirea 

judecătorilor şi procurorilor prevăzuţi 

la alin. (1). Refuzul motivat se 

comunica de îndată Consiliului 

Superior al Magistraturii.  

 

La articolul 33, alineatul (11) se abrogă. La articolul 33, alineatul (11) se modifică și va avea 

următorul cuprins: 

(11) Preşedintele României nu poate refuza numirea în 

funcție a judecătorilor şi procurorilor prevăzuți la alin. 

(1). 

 

9.  ART. 43 

    (1) Promovarea judecătorilor şi 

procurorilor se face numai prin concurs 

organizat la nivel naţional, în limita 

posturilor vacante existente la tribunale 

şi curţi de apel sau, după caz, la 

parchete. 

(2) Concursul pentru promovarea 

judecătorilor şi procurorilor se 

organizează, anual sau ori de câte ori 

este necesar, de Consiliul Superior al 

Art.43.- Concursul pentru promovarea 

judecătorilor şi procurorilor se organizează, anual sau 

ori de câte ori este necesar, de secțiile 

corespunzătoare din Consiliul Superior al 

Magistraturii, prin Institutul Naţional al 

Magistraturii.” 

Articolul 43 se modifică şi va avea următorul 

cuprins: 

„Art. 43. – (1) Promovarea în grad profesional a 

judecătorilor şi procurorilor se face numai prin examen 

organizat la nivel naţional. Judecătorii pot promova în 

grad profesional doar până la gradul de judecător de 

curte de apel, inclusiv. 

(2) Concursul pentru promovarea judecătorilor şi 

procurorilor se organizează, anual sau ori de câte ori 

este necesar, de secțiile corespunzătoare din Consiliul 

Superior al Magistraturii, prin Institutul Naţional al st
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Magistraturii, prin Institutul Naţional al 

Magistraturii. 

(3) Comisia pentru promovarea 

judecătorilor este alcătuită din 

judecători de la Înalta Curte de Casaţie 

şi Justiţie, judecători de la curţile de 

apel şi formatori din Institutul Naţional 

al Magistraturii, numiţi prin hotărâre a 

Consiliului Superior al Magistraturii, la 

propunerea Institutului Naţional al 

Magistraturii. 

(4) Comisia pentru promovarea 

procurorilor este alcătuită din procurori 

de la Parchetul de pe lângă Înalta Curte 

de Casaţie şi Justiţie, procurori de la 

parchetele de pe lângă curţile de apel şi 

formatori din Institutul Naţional al 

Magistraturii, numiţi prin hotărâre a 

Consiliului Superior al Magistraturii, la 

propunerea Institutului Naţional al 

Magistraturii. 

(5) Data, locul, modul de desfăşurare a 

concursului şi posturile vacante pentru 

care se organizează concurs se 

comunică tuturor judecătorilor şi 

procurorilor, prin curţile de apel şi 

parchete, şi se publică pe pagina de 

Internet a Consiliului Superior al 

Magistraturii, a Institutului Naţional al 

Magistraturii, a Parchetului de pe lângă 

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi în 

trei cotidiene centrale, cu cel puţin 60 

de zile înainte de data stabilită pentru 

Magistraturii. 

(3) Comisia pentru promovarea în grad profesional a 

judecătorilor este alcătuită din judecători de la Înalta 

Curte de Casaţie şi Justiţie şi curţile de apel, numiţi prin 

hotărâre a Secţiei pentru judecători a Consiliului 

Superior al Magistraturii, cu sprijinul Institutului 

Naţional al Magistraturii.  

(4) Comisia pentru promovarea în grad profesional a 

procurorilor este alcătuită din procurori de la Parchetul 

de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi 

parchetele de pe lângă curţile de apel, numiţi prin 

hotărâre a Secţiei pentru procurori a Consiliului 

Superior al Magistraturii, cu sprijinul Institutului 

Naţional al Magistraturii.  

(5) Data, locul, modul de desfăşurare a examenului se 

comunică tuturor judecătorilor şi procurorilor, prin 

curţile de apel şi parchete, şi se publică pe pagina de 

Internet a Consiliului Superior al Magistraturii, a 

Institutului Naţional al Magistraturii, a Parchetului de pe 

lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie cu cel puţin 90 

de zile înainte de data stabilită pentru examen.” 
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concurs. 

 

10.  „Art. 46. – (1) Concursul de promovare 

în grad profesional constă în probe 

scrise, cu caracter teoretic și practic. 

(2) Probele constau în:  

a) în funcţie de specializare, una dintre 

următoarele materii: drept civil, drept 

penal, drept comercial, drept 

administrativ, drept financiar şi fiscal, 

dreptul muncii, dreptul familiei, drept 

internaţional privat; b) jurisprudenţa 

Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie şi 

jurisprudenţa Curţii Constituţionale;  

c) jurisprudenţa Curţii Europene a 

Drepturilor Omului şi jurisprudenţa 

Curţii de Justiţie a Comunităţilor 

Europene;  

d) procedura civilă sau procedura 

penală, în funcţie de specializarea 

judecătorului sau procurorului.  

(3) Procedura de desfăşurare a 

concursului, inclusiv modalitatea de 

contestare a rezultatelor este prevăzută 

în Regulamentul privind organizarea şi 

desfăşurarea concursului de promovare 

a judecătorilor şi procurorilor.  

(4) Dispoziţiile art. 30 alin. (6) se aplică 

în mod corespunzător. 

 

„Art. 46. – (1) Examenul de promovare în grad 

profesional constă în susţinerea unei probe scrise. 

 

 

(2) Punctajul maxim ce poate fi atribuit la proba de 

examen este de 100 de puncte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (3)  Procedura de desfăşurare a concursului, 

inclusiv modalitatea de contestare a rezultatelor este 

prevăzută în Regulamentul privind organizarea şi 

desfăşurarea concursului de promovare a 

judecătorilor şi procurorilor. Anularea sau 

modificarea în orice mod a baremului de raspuns 

stabilit pentru oricare dintre subiectele de concurs, 

după ce acest barem a fost adus la cunostinţă 

candidaţilor, atrage invalidarea concursului şi 

reluarea acestuia. 

 

 

 

(4) Dispoziţiile art.21 alin.(3) se aplică în mod 

corespunzător.” 

 

La articolul 46, alineatul (1) se elimină. 

- Se revine la forma în vigoare 

 

 

 

La articolul 46, alineatul (2) se elimină. 

- Se revine la forma în vigoare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alineatul (3) nemodificat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alineatul (4) se elimină și se revine la forma în 

vigoare. st
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11.   „Art.46
1
.-(1) Promovarea efectivă a judecătorilor şi 

procurorilor se face numai prin concurs organizat la 

nivel naţional, în limita locurilor vacante existente la 

tribunale şi curţi de apel sau, după caz, la parchete. 

 (2) Concursul pentru promovarea efectivă a 

judecătorilor şi procurorilor se organizează, anual sau 

ori de câte ori este necesar, de Consiliul Superior al 

Magistraturii, prin Institutul Naţional al Magistraturii. 

 (3) Data, locul, modul de desfăşurare a 

concursului şi posturile vacante pentru care se 

organizează concurs se comunică tuturor 

judecătorilor şi procurorilor, prin curţile de apel şi 

parchete, şi se publică pe pagina de internet a 

Consiliului Superior al Magistraturii, a Institutului 

Naţional al Magistraturii şi a Parchetului de pe lângă 

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, cu cel puţin 30 de 

zile înainte de data de la care se pot depune cererile 

de înscriere la concurs. 

 

Articolul 46
1
 se elimină. 

- suprapunere cu art. 43 

12.   Art.46
2
.- (1) Pot participa la concursul de 

promovare efectivă la instanţele şi parchetele imediat 

superioare judecătorii şi procurorii care au avut 

calificativul «foarte bine» la ultima evaluare, nu au 

fost sancţionaţi disciplinar în ultimii 3 ani, au 

dobândit gradul profesional corespunzător instanţei 

sau parchetului la care solicită promovarea şi au 

funcţionat efectiv timp de cel puţin 2 ani la instanţa 

sau parchetul ierarhic inferior, în cazul promovării în 

funcţiile de judecător de curte de apel, procuror la 

parchetul de pe lângă aceasta sau de procuror la 

Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi 

Justiţie. 

(2) Dispoziţiile art.44 alin.(3) și (4) se aplică în 

Articolul 46
2 

se elimină. 

- suprapunere cu art. 44 
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mod corespunzător. 

 

13.   Art.46
3
.- (1) Concursul de promovare efectivă 

constă în susţinerea unei probe având ca obiect 

evaluarea activităţii şi conduitei candidaţilor din 

ultimii 3 ani. 

(2) Procedura de organizare şi desfăşurare a 

concursului, inclusiv comisiile de concurs şi 

constituirea acestora, aspectele supuse verificării în 

cadrul probei prevăzute la alin.(1) şi modalitatea de 

stabilire şi contestare a rezultatelor, se stabilesc prin 

Regulamentul prevăzut la art.46 alin.(4). 

 (3)  Dispoziţiile art.21 alin.(3) se aplică în mod 

corespunzător.” 

 

 

Articolul 46
3 

se elimină. 

- suprapunere cu art. 46 

14.   Art. 50 

(6) La calcularea condițiilor minime de vechime 

prevăzute la alin.(1)  nu se ia în considerare perioada 

în care judecătorul sau procurorul a avut calitatea de 

auditor de justiție.” 

Alineatul (6) al articolului 50 se elimină. 

- text identic cu alin. (2) și art. 44 alin. (2) 

15.    ART. 53 

    (1) Preşedintele, vicepreşedintele şi 

preşedinţii de secţii ai Înaltei Curţi de 

Casaţie şi Justiţie sunt numiţi de către 

Preşedintele României, la propunerea 

Consiliului Superior al Magistraturii, 

dintre judecătorii Înaltei Curţi de 

Casaţie şi Justiţie care au funcţionat la 

această instanţă cel puţin 2 ani. 

 

Art. 53 

 „(1) Preşedintele şi vicepreşedinţii Înaltei Curţi de 

Casaţie şi Justiţie sunt numiţi de către Preşedintele 

României, la propunerea Plenului Consiliului 

Superior al Magistraturii – Secția pentru judecători, 

dintre judecătorii Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie 

care au funcţionat la această instanţă cel puţin 2 ani și 

care nu au fost sancţionaţi disciplinar în ultimii 3 ani. 

 

Alineatul (1) al articolului 53 se modifică și va avea 

următorul cuprins: 

 „(1) Preşedintele, vicepreşedinţii și președinții de 

Secție ai Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie sunt numiţi 

de către Secția pentru judecători a Consiliului 

Superior al Magistraturii, dintre judecătorii Înaltei 

Curţi de Casaţie şi Justiţie care au funcţionat la această 

instanţă cel puţin 2 ani și care nu au fost sancţionaţi 

disciplinar în ultimii 3 ani. 

16.  (2) Preşedintele României nu poate 

refuza numirea în funcţiile de 

(2) Preşedintele României nu poate refuza numirea în 

funcţiile de conducere prevăzute la alin. (1). 
Alineatul (2) al art. 53 al textului în vigoare se 

abrogă și al inițiativei legislative se elimină. st
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conducere prevăzute la alin.(1) decât 

motivat, aducând la cunoştinţa 

Consiliului Superior al Magistraturii 

motivele refuzului. 

  

 

17.  (3) Numirea în funcţiile prevăzute la 

alin. (1) se face pe o perioadă de 3 ani, 

cu posibilitatea reînvestirii o singură 

dată. 

(3) Numirea în funcţiile prevăzute la alin. (1) se face 

pe o perioadă de 3 ani, cu posibilitatea reînvestirii o 

singură dată. 

Nemodificat. 

 

18.      (4) Dispoziţiile art. 48 alin. (10) - 

(12) se aplică în mod corespunzător. 

(4) Dispoziţiile art. 48 alin. (10) - (12) se aplică în 

mod corespunzător. 
Nemodificat 

 

19.  (5) Judecătorii Înaltei Curţi de Casaţie 

şi Justiţie care îndeplinesc condiţiile 

prevăzute la alin. (1) îşi pot depune 

candidaturile pentru funcţia de 

preşedinte sau vicepreşedinte al Înaltei 

Curţi de Casaţie şi Justiţie ori 

preşedinte de secţie, la Consiliul 

Superior al Magistraturii, în termen de 

30 de zile de la data la care funcţia de 

preşedinte, vicepreşedinte sau 

preşedinte de secţie a devenit vacantă. 

(5) Judecătorii Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie care 

îndeplinesc condiţiile prevăzute la alin. (1) îşi pot 

depune candidaturile pentru funcţia de preşedinte sau 

vicepreşedinte al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie la 

Secţia corespunzătoare a Consiliului Superior al 

Magistraturii, în termen de 30 de zile de la data la 

care funcţia de preşedinte sau vicepreşedinte a 

devenit vacantă. 

 

Alineatul (5) al articolului 53 se modifică și va avea 

următorul cuprins: 

 

(5) Judecătorii Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie care 

îndeplinesc condiţiile prevăzute la alin. (1) îşi pot 

depune candidaturile pentru funcţia de preşedinte sau 

vicepreşedinte al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie ori 

preşedinte de secţie, la Secția pentru judecatori a 

Consiliului Superior al Magistraturii, în termen de 30 de 

zile de la data la care funcţia de preşedinte, 

vicepreşedinte sau preşedinte de secţie a devenit 

vacantă. 

 

20.      (51
) În cazul în care funcţiile de 

preşedinte sau vicepreşedinte al Înaltei 

Curţi de Casaţie şi Justiţie ori de 

preşedinte de secţie devin vacante ca 

urmare a expirării mandatului, 

candidatura se depune cu cel puţin 30 

de zile înainte de expirarea mandatului, 

dar nu mai devreme de 60 de zile până 

la momentul în care funcţia urmează a 

 Nemodificat 
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se vacanta. 

21.  (6) Revocarea din funcţie a 

preşedintelui, a vicepreşedintelui sau a 

preşedinţilor de secţii ai Înaltei Curţi de 

Casaţie şi Justiţie se face de către 

Preşedintele României la propunerea 

Consiliului Superior al Magistraturii, 

care se poate sesiza din oficiu, la 

cererea unei treimi din numărul 

membrilor sau la cererea adunării 

generale a instanţei, pentru motivele 

prevăzute la art.51 alin.(2) care se 

aplică în mod corespunzător. 

(6) În cazul în care funcţiile de preşedinte sau 

vicepreşedinte al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie 

devin vacante ca urmare a expirării mandatului, 

candidatura se depune cu cel puţin 30 de zile înainte 

de expirarea mandatului, dar nu mai devreme de 60 

de zile până la momentul în care funcţia urmează a se 

vacanta. 

 

 

 

 

Alineatul (6) al articolului 53 se modifică și va avea 

următorul cuprins: 

(6) Revocarea din funcţie a preşedintelui,  

vicepreşedinților și președinților de Secție ai  Înaltei 

Curţi de Casaţie şi Justiţie se face de către Secţia 

pentru judecători a Consiliului Superior al 

Magistraturii, care se poate sesiza din oficiu, la cererea 

unei treimi din numărul membrilor sau la cererea 

adunării generale a instanţei, pentru motivele prevăzute 

la art.51 alin. (2) care se aplică în mod corespunzător. 

 

22.    (7) Revocarea din funcţie a preşedintelui și a 

vicepreşedintelui Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie se 

face de către Preşedintele României, la propunerea 

Secţiei pentru judecători a Consiliului Superior al 

Magistraturii, care se poate sesiza din oficiu, la 

cererea unei treimi din numărul membrilor sau la 

cererea adunării generale a instanţei, pentru motivele 

prevăzute la art. 51 alin. (2) care se aplică în mod 

corespunzător. 

(8) Dispoziţiile alin. (2) se aplică în mod 

corespunzător. 

(9) Preşedinţii de secţii ai Înaltei Curţi de Casaţie şi 

Justiţie sunt numiţi de către Secția pentru judecători a 

Consiliului Superior al Magistraturii, la propunerea 

președintelui Înaltei Curți de Casație și Justiție dintre 

judecătorii Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie care au 

funcţionat la această instanţă cel puţin 2 ani, și nu au 

fost sancţionaţi disciplinar în ultimii 3 ani. 

Dispozițiile alin.(3) - (6) se aplică în mod 

Alineatele (7)-(10) al articolului 53 se elimină. 
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corespunzător. 

(10)  Revocarea din funcţie a preşedinţilor de secţii 

ai Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie se face de către 

Consiliul Superior al Magistraturii - Secția pentru 

judecători, care se poate sesiza  din oficiu sau la 

cererea președintelui Înaltei Curți de Casaţie şi 

Justiţie, a unei treimi din numărul membrilor ori a 

adunării generale a instanţei, pentru motivele 

prevăzute la art.51 alin.(2) care se aplică în mod 

corespunzător.” 

23.  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.  

- se elimină și forma de la Senat 

 

suprapunere cu art. 51, alin. (1) 

 

24.  ART. 58 

    (1) Consiliul Superior al 

Magistraturii dispune detaşarea 

judecătorilor şi procurorilor, cu acordul 

scris al acestora, la alte instanţe sau 

parchete, la Consiliul Superior al 

Magistraturii, Institutul Naţional al 

Magistraturii, Ministerul Justiţiei sau la 

unităţile subordonate acestuia ori la alte 

autorităţi publice, în orice funcţii, 

inclusiv cele de demnitate publică 

numite, la solicitarea acestor instituţii, 

Art. 58 

„Art. 58. – (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, Institutul Naţional al 

Magistraturii, Şcoala Naţională de Grefieri, 

Ministerul Justiţiei sau la unităţile subordonate 

acestuia ori la alte autorităţi publice, în orice funcţii, 

inclusiv cele de demnitate publică numite, la 

solicitarea acestor instituţii, precum şi la instituţii ale 

Uniunii Europene sau organizaţii internaţionale, la 

La articolul 58, alineatul (1) se modifică și va avea 

următorul cuprins:  
„(1) Secția corespunzătoare a Consiliului Superior al 

Magistraturii dispune detaşarea judecătorilor sau 

procurorilor, cu acordul scris al acestora, la alte instanţe 

sau parchete, la Consiliul Superior al Magistraturii, 

Institutul Naţional al Magistraturii, Şcoala Naţională de 

Grefieri, Ministerul Justiţiei sau la unităţile subordonate 

acestuia aflate în legătură directă cu serviciul public de 

înfăptuire a justiției. 
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precum şi la instituţii ale Uniunii 

Europene sau organizaţii internaţionale. 

 

solicitarea Ministerului Justiției.” 

 

25.   Art. 62 
(1

3
) În situaţii personale deosebite, la cererea 

judecătorului sau procurorului, Consiliul Superior al 

Magistraturii poate dispune suspendarea din funcţie a 

acestuia, pe o durată de cel mult 3 ani, dacă măsura 

nu afectează buna funcţionare a instanţei sau 

parchetului.” 

 

 

Alineatul (1
3
) al articolului 62 se elimină 

 

26.     Art. 62 

(3) În perioada suspendării din funcţie, 

judecătorului şi procurorului nu i se 

plătesc drepturile salariale. Această 

perioadă nu constituie vechime în 

magistratură. 

 

Art. 62 
(3) În  perioada  suspendării  din  funcţie dispuse 

în temeiul alin. (1) lit.a)-a
2
) şi lit.c)-e), alin. (1

1
) şi 

alin. (1
3
), judecătorului şi procurorului nu îi sunt 

aplicabile dispoziţiile referitoare la interdicţiile şi 

incompatibilităţile prevăzute la art.5 şi art.8 şi nu i se 

plătesc drepturile salariale. În această perioadă, 

judecătorului sau procurorului i se plătesc drepturile 

de asigurări sociale de sănătate, potrivit legii. Această 

perioadă nu constituie vechime în muncă și în 

magistratură. 

 

Alineatul (3) al articolului 62 se modifică şi va avea 

următorul cuprins:   
(3) În  perioada  suspendării  din  funcţie dispuse în 

temeiul alin. (1) lit. a)-a
2
) şi lit. c)-e) și alin. (1

1
), 

judecătorului şi procurorului nu îi sunt aplicabile 

dispoziţiile referitoare la interdicţiile şi 

incompatibilităţile prevăzute la art. 5 şi art. 8 şi nu i se 

plătesc drepturile salariale, dar i se plătesc asigurările 

sociale de sănătate. Această perioadă nu constituie 

vechime în muncă și în magistratură. 

 

27.   Art.62
2
.  (1) Judecătorul sau procurorul 

poate fi numit în funcția de membru al Guvernului.   

(2) Guvernul informează Consiliul Superior la 

Magistraturii cu privire la actul de numire prevăzut la 

alin.(1), pentru a dispune suspendarea acestora. 

(3) În perioada suspendării din funcţie, dispusă în 

temeiul alin. (1) şi (2), judecătorilor și procurorilor 

nu le sunt aplicabile dispoziţiile referitoare la 

interdicţiile şi incompatibilităţile prevăzute la art.5 şi 

Articolul 62
2
 se elimină 
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art.8. 

(4) Consiliul Superior al Magistraturii ia act de 

situațiile prevăzute la alin. (1) și (2). 

(5) Perioada prevăzută la alin.(1) nu constituie 

vechime în magistratură, cu excepţia situaţiei în care 

judecătorul sau procurorul suspendat voluntar 

exercită funcția de ministru al justiției, dar constituie 

vechime în muncă.  

 

28.   Articolul 62
4
 

La solicitarea expresă a judecătorului sau 

procurorului se poate dispune suspendarea voluntară 

din magistratură pe o durată de cel mult 3 ani, cu 

posibilitatea prelungirii pentru încă 3 ani. 

Suspendarea se constată prin hotărâre a secției 

corespunzătoare, la solicitarea expresă a 

judecătorului sau procurorului. Secția competentă are 

obligația de a se pronunța asupra cererii în termen de 

maximum 15 zile de la data înregistrării acesteia. 

Suspendarea voluntară poate înceta anterior expirării 

perioadei menționate în hotărârea secției doar la 

cererea expresă a judecătorului sau procurorului în 

cauză. Secția corespunzătoare are obligația de a 

discuta solicitarea de încetare a suspendării voluntare 

în termen de maximum 15 zile de la data înregistrării. 

Pe durata suspendării voluntare nu operează 

incompatibilitățile și interdicțiile specifice.” 

 

Articolul 62
4
 se elimină.  

 

 

29.  Art. 63 

(2) Dacă se dispune clasarea, achitarea 

sau încetarea procesului penal faţă de 

judecător ori procuror, suspendarea din 

funcţie încetează, iar acesta este repus 

Art 63 

(2) Dacă se dispune clasarea, achitarea sau 

încetarea procesului penal faţă de judecător sau 

procuror ori s-a dispus restituirea cauzei la parchet, 

suspendarea din funcţie încetează, iar judecătorul sau 

La articolul 63, alineatul (2) se mdifică și va avea 

următorul cuprins: 

(2) Dacă se dispune clasarea, achitarea sau încetarea 

procesului penal faţă de judecător sau procuror ori s-a 

dispus restituirea cauzei la parchet, suspendarea din 
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în situaţia anterioară, i se plătesc 

drepturile băneşti de care a fost lipsit pe 

perioada suspendării din funcţie şi i se 

recunoaşte vechimea în magistratură 

pentru această perioadă. 

procurorul suspendat este repus în situaţia anterioară, 

i se plătesc drepturile băneşti de care a fost lipsit pe 

perioada suspendării din funcţia de execuție sau, 

după caz, pe perioada întregului mandat al  funcției 

de conducere pe care nu l-a putut exercita din pricina 

suspendării sau încetării mandatului în condițiile 

art. 62
2
. Drepturile bănești ce se plătesc vor fi 

majorate, indexate și reactualizate, incluzând și 

dobânda legală penalizatoare - obligații de plată ce se 

stabilesc prin ordin al ministrului justiției. 

Judecătorului sau procurorului i se recunoaşte 

vechimea în magistratură și vechimea efectivă în 

funcția de judecător sau procuror pe această 

perioadă.” 

 

funcţie încetează, iar judecătorul sau procurorul 

suspendat este repus în situaţia anterioară, i se plătesc 

drepturile băneşti de care a fost lipsit pe perioada 

suspendării din funcţia de execuție sau, după caz, pe 

perioada întregului mandat al  funcției de conducere pe 

care nu l-a putut exercita din pricina suspendării. 

Drepturile bănești ce se plătesc vor fi majorate, indexate 

și reactualizate, incluzând și dobânda legală 

penalizatoare - obligații de plată ce se stabilesc prin 

ordin al ministrului justiției. Judecătorului sau 

procurorului i se recunoaşte vechimea în magistratură și 

vechimea efectivă în funcția de judecător sau procuror 

pe această perioadă.” 

 

30.  TITLUL III: Drepturile şi 

îndatoririle judecătorilor şi 

procurorilor 
    ART. 73 

    Stabilirea drepturilor judecătorilor şi 

procurorilor se face ţinându-se seama 

de locul şi rolul justiţiei în statul de 

drept, de răspunderea şi complexitatea 

funcţiei de judecător şi procuror, de 

interdicţiile şi incompatibilităţile 

prevăzute de lege pentru aceste funcţii 

şi urmăreşte garantarea independenţei 

şi imparţialităţii acestora. 

Art. 73 

„(2) Judecătorii şi procurorii au dreptul să opteze 

pentru autosuspendarea din activitate pe o durată de 

până la 2  ani. De această opţiune ia act secţia 

corespunzătoare din cadrul Consiliului Superior al 

Magistraturii. Pe durata suspendării, nu le este 

aplicabil regimul incompatibilităţilor şi interdicţiilor 

prevăzut de lege.” 

Alineatul (2) al articolului 73 se elimină. 
  

 

31.     At. 82 

(2) Judecătorii, procurorii, magistraţii-

asistenţi de la Înalta Curte de Casaţie şi 

Justiţie, personalul de specialitate 

At. 82 

(2) Judecătorii, procurorii, magistraţii-asistenţi de 

la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie și de la Curtea 

Constituțională, personalul de specialitate juridică 

Alineatul (2) al articolului 82 se elimină. 
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juridică asimilat judecătorilor şi 

procurorilor, precum şi foştii judecători 

şi procurori financiari şi consilierii de 

conturi de la secţia jurisdicţională care 

au exercitat aceste funcţii la Curtea de 

Conturi se pot pensiona la cerere 

înainte de împlinirea vârstei de 60 de 

ani şi beneficiază de pensia prevăzută 

la alin. (1), dacă au o vechime de cel 

puţin 25 de ani numai în funcţia de 

judecător, procuror, magistrat-asistent 

sau personal de specialitate juridică 

asimilat judecătorilor, precum şi în 

funcţia de judecător ori procuror 

financiar sau consilier de conturi de la 

secţia jurisdicţională a Curţii de 

Conturi. La calcularea acestei vechimi 

se iau în considerare şi perioadele în 

care judecătorul, procurorul, 

magistratul-asistent sau personalul de 

specialitate juridică asimilat 

judecătorilor şi procurorilor, precum şi 

judecătorul, procurorul financiar şi 

consilierul de conturi la secţia 

jurisdicţională a Curţii de Conturi a 

exercitat profesia de avocat, personal 

de specialitate juridică în fostele 

arbitraje de stat, consilier juridic sau 

jurisconsult. 

asimilat judecătorilor şi procurorilor, precum şi foştii 

judecători şi procurori financiari şi consilierii de 

conturi de la secţia jurisdicţională care au exercitat 

aceste funcţii la Curtea de Conturi se pot pensiona la 

cerere, înainte de împlinirea vârstei de 60 de ani, şi 

beneficiază de pensia prevăzută la alin.(1), dacă au o 

vechime de cel puţin 25 de ani numai în funcţia de 

judecător, procuror, magistrat-asistent la Înalta Curte 

de Casație și Justiție și de la Curtea Constituțională 

sau personal de specialitate juridică asimilat 

judecătorilor, precum şi în funcţia de judecător la 

Curtea Constituțională, judecător ori procuror 

financiar sau consilier de conturi de la secţia 

jurisdicţională a Curţii de Conturi. La calcularea 

acestei vechimi se iau în considerare şi perioadele în 

care judecătorul, procurorul, magistratul-asistent sau 

personalul de specialitate juridică asimilat 

judecătorilor şi procurorilor, precum şi judecătorul de 

la Curtea Constituțională, judecătorul, procurorul 

financiar şi consilierul de conturi la secţia 

jurisdicţională a Curţii de Conturi a exercitat funcția 

de ministru al justitiei, în condițiile prevăzute la 

art.62
2
, profesia de avocat, personal de specialitate 

juridică în fostele arbitraje de stat, consilier juridic 

sau jurisconsult.” 

 

32.      Art. 82 

(3) De pensia de serviciu prevăzută la 

alin. (1) beneficiază, la împlinirea 

vârstei de 60 de ani, şi judecătorii şi 

La articolul 82, alineatul (3) se modifică şi va avea 

următorul cuprins: 

 „(3) De pensia de serviciu prevăzută la alin.(1) 

beneficiază, la cerere, înainte de împlinirea vârstei de 

 

Alineatul (3) al articolului 82 se elimină. st
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procurorii cu o vechime în magistratură 

între 20 şi 25 de ani, în acest caz 

cuantumul pensiei fiind micşorat cu 1% 

din baza de calcul prevăzută la alin. (1), 

pentru fiecare an care lipseşte din 

vechimea integrală în magistratură. 

 

60 de ani, şi judecătorii, procurorii și magistrații-

asistenți de la Înalta Curte de Casație și Justiție și 

judecătorii și magistrații-asistenți de la Curtea 

Constituțională cu o vechime între 20 şi 25 de ani 

numai în aceste funcţii, în acest caz cuantumul 

pensiei fiind micşorat cu 1% din baza de calcul 

prevăzută la alin.(1), pentru fiecare an care lipseşte 

din vechimea integrală în aceste funcţii. 

 

Motivare: Atât conducătorii instituțiilor cât și 

reprezentanții opoziției sunt de părere că instituția 

pensionării după o activitate de 20 ani ar afecta 

activitatea justiției. 

 

Márton Árpád 

Deputat UDMR 

 

33.   Art. 82 

„(2
1
) Dacă, prin aplicarea alin.(2), ar rezulta 

două pensii speciale, atunci magistratul trebuie 

să aleagă dintre ele, iar până la împlinirea 

vârstei de 65 de ani pensia nu poate fi cumulată 

cu salariul.  

(2
2
) Pensiile prevăzute la art.81, respectiv, 

cele prevăzute de prezentul articol, nu pot fi 

cumulate cu alte pensii/indemnizații speciale/de 

serviciu.” 

 

Alineatele (2
1
) şi (2

2
) ale articolului 82 se 

elimină. 

 

34.   Art. 82 

„(5
1
) Persoanele care au îndeplinit functia de notar de 

stat, beneficiaza de pensia de serviciu în cuantumul si 

in conditiile prevazute de prezenta lege. Pensia de 

serviciu se va calcula in raport de veniturile obtinute 

de un judecator de la nivelul tribunalului, la data 

solicitarii de catre persoana care a indeplinit functia 

de notar de stat a calcularii pensiei de serviciu. 

 (5
2
) De pensia de serviciu prevãzuta în prezenta lege, 

beneficiaza si persoanele care au indeplinit functia de 

notar de stat si care, la data intrarii in vigoare a Legii 

Alineatele (5
1
) şi (5

2
) ale articolului 82 se elimină. 
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notarilor publici si a activitatii notariale nr.36/1995, 

aveau o vechime de cel putin jumatate din perioada 

de vechime prevazuta la alin.(3). În acest caz, 

cuantumul pensiei de serviciu se micsoreaza cu 1% 

pentru fiecare an care lipseste din vechimea integrala 

care constituie baza de calcul prevazuta la alin.(1).” 

 

35.   „Art.85
1
.-  Dispozițiile art.82-85 se aplică în mod 

corespunzător și judecătorilor Curții Constituționale. 

Perioada în care persoana a îndeplinit funcția de 

judecător la Curtea Constituțională constituie 

vechime în funcția de judecător. Constituie vechime 

în magistratură perioada în care, în condițiile art.62
2 

alin.(5), se exercită funcția de ministru al justiției. 

Articolul 85
1
 se elimină. 

 

36.  Art. 96 
(1)Statul răspunde patrimonial pentru 

prejudiciile cauzate prin erorile 

judiciare. 

 

(2)Răspunderea statului este stabilită în 

condiţiile legii şi nu înlătură 

răspunderea judecătorilor şi 

procurorilor care şi-au exercitat funcţia 

cu rea-credinţă sau gravă neglijenţă. 

Art.96. 

(1) Statul răspunde patrimonial pentru 

prejudiciile cauzate prin erorile judiciare. 

 

 

(2) Eroarea judiciară atrage răspunderea 

judecătorilor și procurorilor doar în ipoteza în care şi-

au exercitat funcţia cu rea-credinţă sau gravă 

neglijenţă.  

 

Art. 96 se modifică și va avea următorul cuprins: 

(1) Statul răspunde patrimonial pentru prejudiciile 

cauzate prin erorile judiciare. 

 

(2) Răspunderea statului este stabilită în condiţiile legii 

şi nu înlătură răspunderea judecătorilor şi procurorilor 

care, chiar dacă nu mai sunt in funcție, şi-au exercitat 

funcţia cu rea-credinţă sau gravă neglijenţă, conform 

definiției acestora de la art. 99
1
.  

 

37.  (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 judecătorul sau 

procurorul, în exercitarea funcției: 

a) a încălcat norme de drept material și procesual, fapt 

ce a condus la încălcarea drepturilor absolute ale 

persoanei;  

b) prin încălcarea în mod vădit, incontestabil a normelor 

de drept material sau procesual, a soluționat o situație 

litigioasă contrar realității faptice sau juridice ori a st
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(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. 

 

 

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.  

 

(4) Dispozițiile alin. (3), respectiv situațiile în care 

persoana vătămată are dreptul la repararea prejudiciilor 

cauzate prin erori judiciare 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. 

 

 

38.  (5)Nu este îndreptăţită la repararea 

pagubei persoana care, în cursul 

procesului, a contribuit în orice mod la 

săvârşirea erorii judiciare de către 

judecător sau procuror. 

(5) Există gravă neglijenţă atunci când judecătorul 

sau procurorul, în exercitarea funcției, din culpă, 

nesocotește normele de drept material ori procesual, 

determinând o eroare judiciară. 

 

(5) Pentru repararea prejudiciului, persoana vătămată se 

poate îndrepta cu acţiune numai împotriva statului, 

reprezentat prin Ministerul Finanţelor. Competenţa 

soluţionării acţiunii civile revine tribunalului în a cărui 

circumscripţie domiciliază reclamantul. 

 

39.  (6)Pentru repararea prejudiciului, 

persoana vătămată se poate îndrepta cu 

acţiune numai împotriva statului, 

reprezentat prin Ministerul Finanţelor 

Publice. 

(6) Nu este îndreptăţită la repararea pagubei 

persoana care, în cursul procesului, a contribuit în 

orice mod la săvârşirea erorii judiciare de către 

judecător sau procuror. 

(6) Plata de către stat a sumelor datorate cu titlu de 

despăgubire se efectuează în termen de maxim un an de 

la data comunicării hotărârii judecătoreşti definitive. 

 

40.  (7)După ce prejudiciul a fost acoperit 

de stat în temeiul hotărârii irevocabile 

date cu respectarea prevederilor alin. 

(6), statul se poate îndrepta cu o acţiune 

în despăgubiri împotriva judecătorului 

(7) Pentru repararea prejudiciului produs printr-o 

eroare judiciară, persoana vătămată se poate îndrepta 

cu acţiune numai împotriva statului, reprezentat prin 

Ministerul Finanţelor Publice, în condițiile legii, la 

tribunalul în cărui circumscripție își are domiciliul sau 

(7) În termen de 2 luni de la comunicarea hotărârii 

definitive pronunțate în acțiunea prevăzută de alin. (6), 

Ministerul Finanțelor Publice va sesiza Inspecția 

Judiciară pentru a verifica dacă eroarea judiciara a fost 

cauzată de judecător sau procuror ca urmare a exercitării st
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sau procurorului care, cu rea-credinţă 

sau gravă neglijenţă, a săvârşit eroarea 

judiciară cauzatoare de prejudicii. 

sediul, după caz. Plata de catre stat a sumelor datorate 

cu titlu de despagubire se efectueaza în termen de 

maximum un an de la data comunicarii hotararii 

judecatoresti definitive. 

funcției cu rea credință sau gravă neglijență, potrivit 

procedurii prevăzute de art. 74
1
 din Legea 317/2004.  

 

 

 

 

41.  (8)Termenul de prescripţie a dreptului 

la acţiune în toate cazurile prevăzute de 

prezentul articol este de un an. 

(8)  După ce prejudiciul cauzat de  o eroare 

judiciară a fost acoperit de stat, Ministerul Finanțelor 

Publice se întoarce în mod obligatoriu, pe cale 

judiciară împotriva judecătorului sau procurorului 

care a determinat eroarea judiciară. Competența de 

judecată, în primă instanță, revine Curții de Apel 

București, dispozițiile Codului de procedură civilă 

fiind pe deplin aplicabile. 

(8) Statul, prin Ministerul Finanțelor Publice, va 

exercita acțiunea în regres împotriva judecătorului sau 

procurorului dacă, în urma raportului Inspecției 

Judiciare prevăzut la alin. (7) și al propriei evaluări, 

apreciază că eroarea judiciară a fost cauzată ca urmare a 

exercitării de judecător sau procuror a funcției cu rea 

credință sau gravă neglijență. Termenul de exercitare al 

acțiunii în regres este de 6 luni de la data comunicării 

raportului Inspecției Judiciare. 

 

42.   (9) Termenul de prescripție a dreptului la acțiune al 

statului, prevăzut la alin.(8) este de un an, de la data 

când a fost achitat integral prejudiciul. 

 

 

 

(9) Competența de soluționare a acțiunii în regres 

revine, în primă instantă, sectiei civile a curții de apel de 

la domiciliul pârâtului. În cazul în care judecătorul sau 

procurorul împotriva căruia se exercită acțiunea în 

regres își exercită atribuțiile în cadrul acestei curți sau la 

parchetul de pe lângă aceasta, acțiunea în regres va fi 

soluționată de o curte de apel învecinată, la alegerea 

reclamantului. 

43.   (10) Consiliul Superior al Magistraturii va stabili 

condiții, termene și proceduri pentru asigurarea 

profesională obligatorie a judecătorilor și 

procurorilor. Asigurarea obligatorie nu poate să 

întârzie, să diminueze sau să înlăture răspunderea 

pentru eroarea judiciară determinată de rea-credință 

sau gravă neglijență.” 

(10) Împotriva hotărârii pronunțate potrivit alin. (9) se 

poate exercita calea de atac a recursului la secția 

corespunzatoare a Înaltei Curți de Casație și Justiție.  

 

(11) Consiliul Superior al Magistraturii va stabili, în 

termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a prezentei 

legi, condiții, termene și proceduri pentru asigurarea st
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 profesională obligatorie a judecătorilor și procurorilor. 

Asigurarea va fi acoperita integral de catre judecator sau 

procuror, iar lipsa acesteia si nu poate să întârzie, să 

diminueze sau să înlăture răspunderea civila a 

judecatorului sau procurorului pentru eroarea judiciară 

cauzata de exercitarea functiei cu rea-credință sau gravă 

neglijență. 

 

44.     r) lipsa totală a motivării hotărârilor 

judecătoreşti sau a actelor judiciare ale 

procurorului, în condiţiile legii; 

 

r) nemotivarea hotărârilor judecătoreşti sau a actelor 

judiciare ale procurorului, în termenele prevăzute de 

lege; 

 

La articolul 99, litera r) se modifică: 
r) neredactarea și nesemnarea hotărârilor 

judecătoreşti sau a soluțiilor dispuse de procuror, din 

motive imputabile, în termenele prevăzute de lege; 

 

45.  Art. 99
1 

(1) Există rea-credinţă atunci când 

judecătorul sau procurorul încalcă cu 

ştiinţă normele de drept material ori 

procesual, urmărind sau acceptând 

vătămarea unei persoane. 

    (2) Există gravă neglijenţă atunci 

când judecătorul sau procurorul 

nesocoteşte din culpă, în mod grav, 

neîndoielnic şi nescuzabil, normele de 

drept material ori procesual. 

Articolul 99
1
 se abrogă. 

 

Articolul 99
1
 se elimină. 

- se revine la forma în vigoare 

46.   Art. 114  

Procedurile pentru promovarea în funcțiile de 

execuție, inclusiv pentru promovarea în funcția de 

judecător la Înalta Curte de Casație și Justiție sau 

pentru numirea în funcții de conducere, atât pentru 

judecători cât și pentru procurori, declanșate până la 

intrarea în vigoare a prezentei legi, nu sunt supuse 

prevederilor prezentei legi.  

Articolul 114 se elimină. 
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