
 
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
COMISIA JURIDICĂ,  

DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI 
 Bucureşti, 26.02.2013         

PL-x 7/2013 
   
 

     R A P O R T   
       asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.81/2012 pentru 

modificarea Legii nr.303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, precum şi pentru modificarea  
art.136 din Legea nr.304/2004 privind organizarea judiciară 

 
În temeiul dispoziţiilor art. 95 şi 115 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia juridică, de 

disciplină şi imunităţi a fost sesizată spre dezbatere în fond, în procedură de urgenţă, cu proiectul de Lege privind 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.81/2012 pentru modificarea Legii nr.303/2004 privind statutul 
judecătorilor şi procurorilor, precum şi pentru modificarea art.136 din Legea nr.304/2004 privind organizarea judiciară, 
trimis cu adresa nr. PL-x 7 din 5 februarie 2013, înregistrată sub nr.31/120 din 6 februarie 2013. 

Potrivit dispoziţiilor art. 75 din Constituţia României, republicată, şi ale art.92 alin. (8) pct. 2, din 
Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera Deputaţilor este prima Cameră sesizată.  

Consiliul Legislativ a avizat favorabil proiectul de ordonanţă de urgenţă, conform avizului nr. 1038 din      
5 decembrie 2012. 

Comisia pentru muncă şi protecţie socială a avizat favorabil proiectul de lege, conform avizului           
nr. 27/80 din 14 februarie 2013. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.81/2012 
pentru modificarea Legii nr.303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, precum şi pentru modificarea art.136 
din Legea nr.304/2004 privind organizarea judiciară, prin care se propune modificarea Legii nr.303/2004 privind statutul 
judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în vederea simplificării procedurii de 
promovare în funcţia de judecător la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. 
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Modificările propuse vizează diminuarea unor termene în scopul scurtării duratei procedurii, prin reducerea 
la 40 de zile a termenului prevăzut de art. 52 alin. (2) din Legea nr. 303/2004, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, pentru asigurarea unei mai mari celerităţi în desfăşurarea procedurii de promovare în funcţia de judecător la 
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. Astfel, modificarea acestui termen poate fi făcută cu atât mai mult cu cât textul conţine 
sintagma cu cel puţin 40 de zile înainte de data stabilită pentru concurs, astfel încât, în situaţia în care se va aprecia că 
este necesar, în practică, termenul de 40 de zile va putea fi mărit. 

În ceea ce priveşte dezbaterea publică a actelor întocmite de candidaţi sau care privesc activitatea acestora, 
prezentul act normativ prevede reducerea la 7 zile a perioadei de dezbatere publică, din considerente de asigurare a 
celerităţii procedurii de concurs, precum şi reducerea de la 10 ani la 5 ani a perioadei de activitate avute în vedere la 
evaluare; este de precizat că legea prevede respectarea dispoziţiilor legale privind protejarea datelor cu caracter personal, 
iar la concursul precedent o mare parte din lucrări nu au fost transmise şi în format electronic, din cauza datei mai vechi 
la care au fost întocmite, anonimizarea acestor date reprezentând un proces anevoios pentru comisia de organizare. 

Se propune mărirea sferei de selecţie a candidaţilor, fiind menţinută condiţia de vechime la 15 ani, dar 
redusă la 3 ani perioada de funcţionare efectivă la curtea de apel, la parchetul de pe lângă curtea de apel sau la Parchetul 
de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. De asemenea, se menţionează în mod expres gradul profesional minim 
pentru înscrierea la concursul de promovare (grad de judecător la curtea de apel, respectiv grad de procuror la parchetul 
de pe lângă această instanţă ori de procuror la parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie). 

          Pe de altă parte, potrivit prezentului act normativ Comisiile de concurs sunt alcătuite din judecători de la 
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, cadre didactice universitare de la facultăţi de drept din cadrul universităţilor de 
cercetare avansată şi educaţie, astfel cum acestea sunt clasificate potrivit art. 193 alin. (4) lit. c) din Legea educaţiei 
naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, şi formatori ai Institutului Naţional al Magistraturii. În 
reglementarea anterioară, se prevedea participarea în comisiile de concurs a unor persoane care nu făceau parte din 
sistemul judiciar, care nu aveau atribuţii în formarea magistraţilor, nu cunoşteau specificul concursurilor de promovare în 
funcţie, iar unii dintre ei nici nu aveau nici studii juridice, deşi examenul urmărea competenţe profesionale. 

În ceea ce priveşte criteriile de evaluare prevăzute de art. 521 alin. (1) din lege, noua reglementare prevede 
restrângerea criteriilor de la acest articol la un număr de 4, respectiv verificarea capacităţii de analiză şi sinteză, 
verificarea coerenţei în exprimare, verificarea argumentaţiei din punctul de vedere al clarităţii şi logicii şi verificarea 
respectării termenelor rezonabile de soluţionare a cauzelor şi de redactare a hotărârilor. 

Nu în ultimul rând, prin prezentul act normativ se modifică prevederile art. 524 din Legea nr. 303/2004, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care reglementează interviul în faţa Plenului Consiliului Superior al 
Magistraturii, stabilindu-se la nivel primar modul în care face evaluarea candidaţilor, respectiv pe baza unui raport al 
Inspecţiei Judiciare, a răspunsurilor primite de la candidat la întrebările puse pe baza acestui raport, a datelor existente la 
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dosarul profesional, a documentelor depuse de candidat, a modului în care candidatul se raportează la valori precum 
independenţa justiţiei, imparţialitatea magistraţilor, integritatea şi a aspectelor ridicate în cadrul discuţiilor. De asemenea, 
pentru ca participarea psihologului la această etapă să nu fie una formală, nu este suficientă o pregătire generală în 
domeniu, ci este necesar ca acesta să cunoască sistemul judiciar şi specificul pe care îl presupune activitatea de magistrat, 
psihologii care funcţionează în cadrul sistemului judiciar având experienţa participării la alte concursuri sau examene ale 
magistraţilor, motiv pentru care prin modificările propuse acesta urmează a fi desemnat de Plenul Consiliului Superior al 
Magistraturii. 

Totodată, modificările vizează verificarea cu ocazia interviului în faţa Plenului Consiliului Superior al 
Magistraturii a integrităţii candidaţilor, întrucât noţiunea de integritate include în sens larg şi noţiunile de conduită şi 
deontologie. 

În conformitate cu prevederile art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, membrii Comisiei 
au examinat iniţiativa legislativă susmenţionată, în şedinţa din 26 februarie 2013.  

La dezbaterea acestui proiect de lege a participat, în calitate de invitat, din partea Ministerului Justiţiei, 
domnul Florin Aurel Moţiu – secretar de stat.  

  În urma examinării iniţiativei legislative şi a opiniilor exprimate de către membrii Comisiei şi de către 
invitat, s-a hotărât, cu majoritate de voturi (14 voturi „pentru”, 2 voturi „împotrivă” şi o abţinere), să supună 
plenului Camerei Deputaţilor, spre dezbatere şi adoptare, proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.81/2012 pentru modificarea Legii nr.303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, precum şi 
pentru modificarea art.136 din Legea nr.304/2004 privind organizarea judiciară, amendamentele admise, care sunt 
redate în Anexa nr. 1 la prezentul raport. Singurul amendament respins este redat în Anexa nr. 2, care face parte 
integrantă din prezentul raport. 

Din numărul total de 27 de membri ai Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au participat la dezbateri 
17 de deputaţi. 

În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor organice.  
 

 
                       VICEPREŞEDINTE,                                                                        SECRETAR,                                                        

                       Nicolae-Ciprian NICA                                                            Gabriel ANDRONACHE 
      

                Şef serviciu, 
          Nicoleta Grecu 
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Anexa nr. 1  
AMEDAMENTE ADMISE: 

 
Nr. 
crt. 

Text Lege 303/2004 şi  
Lege 304/2004 anterior 

modificării prin OUG 81/2012 

Text OUG 81/2012 Text adoptat de Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivare 

1.    Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.81/2012 pentru 
modificarea Legii nr.303/2004 
privind statutul judecătorilor 
şi procurorilor, precum şi 

pentru modificarea art.136 din 
Legea nr.304/2004 privind 

organizarea judiciară  
Autor: Comisia juridică. 

 

 

2.    Articol unic. - Se aprobă 
Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.81/2012 pentru 
modificarea Legii nr.303/2004 
privind statutul judecătorilor și 
procurorilor, precum și pentru 
modificarea art.136 din Legea 
nr.304/2004 privind organizarea 
judiciară, publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, 
nr.837 din 12 decembrie 2012, 
cu următoarele modificări: 
 

Autor: Comisia juridică. 
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3.         Titlul ordonanţei de 
urgenţă: 
 

Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului pentru 

modificarea Legii nr.303/2004 
privind statutul judecătorilor 
şi procurorilor, precum şi 

pentru modificarea art.136 din 
Legea nr. 304/2004 privind 

organizarea judiciară 
 

Nemodificat.  

4.   Art. I. - Legea nr. 303/2004 
privind statutul judecătorilor şi 
procurorilor, republicată în 
Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr. 826 din 13 
septembrie 2005, cu modificările 
şi completările ulterioare, se 
modifică după cum urmează: 
 
 

Nemodificat.  

5.   
 
 
 
(2) 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, 

1. La articolul 52, alineatele (2) 
şi (3) vor avea următorul 
cuprins: 
 
"(2) 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, 

1. La articolul I articolul 52, 
alineatele (2) şi (3) se modifică 
şi vor avea următorul cuprins: 
 
"(2) 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, 
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prin parchetele de pe lângă 
curţile de apel şi prin Parchetul 
de pe lângă Înalta Curte de 
Casaţie şi Justiţie şi se publică pe 
pagina de Internet a Consiliului 
Superior al Magistraturii, a 
Institutului Naţional al 
Magistraturii, a Înaltei Curţi de 
Casaţie şi Justiţie, a Parchetului 
de pe lângă Înalta Curte de 
Casaţie şi Justiţie, precum şi în 
trei cotidiene centrale, cu cel 
puţin 60 de zile înainte de data 
stabilită pentru concurs. 

prin parchetele de pe lângă 
curţile de apel şi prin Parchetul 
de pe lângă Înalta Curte de 
Casaţie şi Justiţie şi se publică pe 
pagina de internet a Consiliului 
Superior al Magistraturii, a 
Institutului Naţional al 
Magistraturii, a Înaltei Curţi de 
Casaţie şi Justiţie, a Parchetului 
de pe lângă Înalta Curte de 
Casaţie şi Justiţie, precum şi în 3 
cotidiene centrale, cu cel puţin 
40 de zile înainte de data 
stabilită pentru concurs. 
 

prin parchetele de pe lângă 
curţile de apel şi prin Parchetul 
de pe lângă Înalta Curte de 
Casaţie şi Justiţie şi se publică pe 
pagina de internet a Consiliului 
Superior al Magistraturii, a 
Institutului Naţional al 
Magistraturii, a Înaltei Curţi de 
Casaţie şi Justiţie, a Parchetului 
de pe lângă Înalta Curte de 
Casaţie şi Justiţie, precum şi în 3 
cotidiene centrale, cu cel puţin 
60 de zile înainte de data 
stabilită pentru concurs. 
 
Autori: deputaţii Ioan Cupşa şi 

Vasile Varga. 
 

 (3) Pot participa la concursul de 
promovare în funcţia de 
judecător la Înalta Curte de 
Casaţie şi Justiţie judecătorii şi 
procurorii care au îndeplinit 
efectiv, cei puţin 5 ani, funcţia 
de judecător la curtea de apel sau 
de procuror la parchetul de pe 
lângă curtea de apel ori la 
Parchetul de pe lângă Înalta 
Curte de Casaţie şi Justiţie, au 
obţinut calificativul "foarte bine" 
la ultimele 3 evaluări, nu au fost 
niciodată sancţionaţi disciplinar 

(3) Pot participa la concursul de 
promovare în funcţia de 
judecător la Înalta Curte de 
Casaţie şi Justiţie judecătorii şi 
procurorii care au cel puţin 
gradul de curte de apel sau 
parchet de pe lângă curtea de 
apel, care au îndeplinit efectiv 
cel puţin 3 ani funcţia de 
judecător la curtea de apel sau de 
procuror la parchetul de pe lângă 
curtea de apel ori la Parchetul de 
pe lângă Înalta Curte de Casaţie 
şi Justiţie, au obţinut calificativul 

(3) Pot participa la concursul de 
promovare în funcţia de 
judecător la Înalta Curte de 
Casaţie şi Justiţie judecătorii şi 
procurorii care au cel puţin 
gradul de curte de apel sau 
parchet de pe lângă curtea de 
apel, care au îndeplinit efectiv 
cel puţin 3 ani funcţia de 
judecător la curtea de apel sau 7 
ani funcţia de procuror la 
parchetul de pe lângă curtea de 
apel ori la Parchetul de pe lângă 
Înalta Curte de Casaţie şi 

 



 7

şi au o vechime în funcţia de 
judecător sau procuror de cel 
puţin 15 ani. 

«foarte bine» la ultimele 3 
evaluări, nu au fost niciodată 
sancţionaţi disciplinar şi au o 
vechime în funcţia de judecător 
sau procuror de cel puţin 15 ani."
 

Justiţie, au obţinut calificativul 
«foarte bine» la ultimele 3 
evaluări, nu au fost niciodată 
sancţionaţi disciplinar şi au o 
vechime în funcţia de judecător 
sau procuror de cel puţin 15 ani."
 

Autor: Comisia juridică. 
 

6.   
 
 
(2) Concursul de promovare în 
funcţia de judecător la Înalta 
Curte de Casaţie şi Justiţie 
constă în: 
 

2. La articolul 521, alineatele 
(2)-(4) vor avea următorul 
cuprins: 
"(2) Concursul de promovare în 
funcţia de judecător la Înalta 
Curte de Casaţie şi Justiţie 
constă în: 
 

Nemodificat.  

 a) o probă având ca obiect 
evaluarea hotărârilor 
judecătoreşti redactate, în 
cazul judecătorilor, sau a 
actelor întocmite în faza de 
urmărire penală ori în faza 
judecăţii, în cazul 
procurorilor; 
 

a) o probă având ca obiect 
evaluarea actelor întocmite de 
candidaţi sau care privesc 
activitatea acestora; 
 

Nemodificat.  

 b) un interviu susţinut în faţa 
Plenului Consiliului Superior al 
Magistraturii; 

b) un interviu susţinut în faţa 
Plenului Consiliului Superior al 
Magistraturii; 
 

Nemodificat.  

 c) probe scrise, cu caracter 
teoretic şi practic. 

c) o probă scrisă, cu caracter 
practic. 

Nemodificat.  
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 (3) Comisiile de concurs sunt 
numite prin hotărâre a 
Consiliului Superior al 
Magistraturii şi corespund 
secţiilor Înaltei Curţi de 
Casaţie şi Justiţie pentru care 
au fost depuse candidaturi. 

(3) Comisiile de concurs sunt 
numite prin hotărâre a 
Consiliului Superior al 
Magistraturii, la propunerea 
Institutului Naţional al 
Magistraturii. 
 

Nemodificat.  

 (4) Comisiile de concurs sunt 
alcătuite din: 
a) câte un judecător de la 
Înalta Curte de Casaţie şi 
Justiţie, propus de Înalta 
Curte de Casaţie şi Justiţie; 
b) câte un cadru didactic 
universitar de la o facultate de 
drept din cadrul unei 
universităţi de cercetare 
avansată şi educaţie, astfel cum 
aceasta este clasificată potrivit 
art. 193 alin. (4) lit. c) din 
Legea educaţiei naţionale nr. 
1/2011, cu modificările şi 
completările ulterioare, propus 
de Institutul Naţional al 
Magistraturii; 
c)câte un formator al 
Institutului Naţional al 
Magistraturii, având cel puţin 
gradul de judecător de curte 
de apel, propus de Institutul 
Naţional al Magistraturii; 
 

(4) Comisiile de concurs sunt 
alcătuite din judecători de la 
Înalta Curte de Casaţie şi 
Justiţie, cadre didactice 
universitare de la facultăţi de 
drept din cadrul universităţilor 
de cercetare avansată şi 
educaţie, astfel cum acestea 
sunt clasificate potrivit art. 193 
alin. (4) lit. c) din Legea 
educaţiei naţionale nr. 1/2011, 
cu modificările şi completările 
ulterioare, şi formatori ai 
Institutului Naţional al 
Magistraturii." 
 
 
 
 
 

Nemodificat.  
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 d) câte un profesor de logică, 
propus de Institutul Naţional 
al Magistraturii. 

   

7.  (6) În cadrul probei prevăzute 
la alin. (2) lit. a), din comisiile 
de concurs fac parte şi: 
a) câte un avocat, cu înaltă 
reputaţie profesională şi 
morală, propus de Uniunea 
Naţională a Barourilor din 
România; 
b) câte un psiholog, propus de 
Colegiul Psihologilor din 
România. 

3. La articolul 521, alineatul (6) 
se abrogă. 
 

Nemodificat.  

8.   
 
 
Art. 522 (1) În cadrul probei 
prevăzute la art. 521 alin. (2) lit. 
a), la cererea comisiilor de 
concurs, Consiliul Superior al 
Magistraturii va solicita, prin 
intermediul curţilor de apel sau, 
după caz, al parchetelor de pe 
lângă curţile de apel ori al 
Parchetului de pe lângă Înalta 
Curte de Casaţie şi Justiţie, 
hotărâri judecătoreşti sau, după 
caz, acte ale procurorului, 
întocmite de candidaţi, din 
ultimii 10 ani de activitate, 
precum şi celelalte date necesare 

4.Articolul 522 va avea 
următorul cuprins: 
 
"Art. 522 (1) În cadrul probei 
prevăzute la art. 521 alin. (2) lit. 
a), la cererea comisiilor de 
concurs, Consiliul Superior al 
Magistraturii va solicita, prin 
intermediul curţilor de apel sau, 
după caz, al parchetelor de pe 
lângă curţile de apel ori al 
Parchetului de pe lângă Înalta 
Curte de Casaţie şi Justiţie, 
hotărâri judecătoreşti sau, după 
caz, acte întocmite de candidaţi 
sau care privesc activitatea 
acestora, din ultimii 5 ani de 
activitate, precum şi celelalte 

Nemodificat.  
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evaluării potrivit prezentei legi. 
 

date necesare evaluării potrivit 
prezentei legi. 
 

 (2) Orice persoană poate 
transmite comisiilor de concurs 
acte de natura celor prevăzute la 
alin. (1), întocmite de candidaţi, 
care pot fi analizate în cadrul 
probei eliminatorii. 
 

(2) Orice persoană poate 
transmite comisiilor de concurs 
acte de natura celor prevăzute la 
alin. (1), întocmite de candidaţi, 
care pot fi analizate în cadrul 
probei având ca obiect 
evaluarea actelor întocmite de 
candidaţi sau care privesc 
activitatea acestora. 
 

Nemodificat.  

 (3) Cererile de înscriere la 
concurs se publică pe pagina de 
internet a Consiliului Superior al 
Magistraturii şi a Înaltei Curţi de 
Casaţie şi Justiţie, însoţite de un 
anunţ prin care se aduce la 
cunoştinţa publică posibilitatea 
oricărei persoane de a transmite 
comisiilor de concurs acte de 
natura celor prevăzute la alin. 
(1), întocmite de candidaţi, 
precum şi termenul în care 
acestea pot fi transmise. 
 

(3) Cererile de înscriere la 
concurs se publică pe pagina de 
internet a Consiliului Superior al 
Magistraturii şi a Înaltei Curţi de 
Casaţie şi Justiţie, însoţite de un 
anunţ prin care se aduce la 
cunoştinţa publică posibilitatea 
oricărei persoane de a transmite 
comisiilor de concurs acte de 
natura celor prevăzute la alin. 
(1), întocmite de candidaţi, 
precum şi termenul în care 
acestea pot fi transmise. 
 

Nemodificat.  

 (4)Actele prevăzute la alin. (1) 
se publică pe pagina de internet a 
Consiliului Superior al 
Magistraturii, cu respectarea 
dispoziţiilor legale privind 

(4) Actele prevăzute la alin. (1) 
se publică pe pagina de internet a 
Consiliului Superior al 
Magistraturii, cu respectarea 
dispoziţiilor legale privind 

Nemodificat.  
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protejarea datelor cu caracter 
personal, pentru a fi supuse 
dezbaterii publice pentru o 
perioadă de 30 de zile de la 
publicare. Sesizările sau 
observaţiile primite din partea 
opiniei publice pot fi avute în 
vedere la evaluare de către 
comisiile de concurs. 

protejarea datelor cu caracter 
personal, pentru a fi supuse 
dezbaterii publice pentru o 
perioadă de 7 zile de la 
publicare. Sesizările sau 
observaţiile primite din partea 
opiniei publice pot fi avute în 
vedere la evaluare de către 
comisiile de concurs." 
 

9.  Art. 523.- (1) Pentru candidaţii 
judecători, evaluarea prevăzută 
la art. 522 are ca obiect: 
a) verificarea capacităţii de 
analiză şi sinteză; 
b) verificarea coerenţei în 
exprimare; 
c) verificarea argumentaţiei din 
punctul de vedere al clarităţii şi 
logicii; 
d) încuviinţarea sau 
înlăturarea argumentată a 
cererilor părţilor prin 
raportare la probe, principii şi 
reguli de drept; 
e) argumentarea coerentă şi 
corectă din punctul de vedere 
al logicii juridice; 
f) evitarea expunerii şi 
detalierii aspectelor 
nerelevante în motivare; 
 

5. La articolul 523 alineatul (1), 
literele d)-i) se abrogă. 
 

Nemodificat.  
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 g) redactarea dispozitivului 
într-o formă clară, concisă, 
aptă de a fi pusă în executare; 
h) analiza şi interpretarea 
probelor administrate; 
i) exemplificarea modului în 
care au fost aplicate 
jurisprudenţa Curţii Europene 
a Drepturilor Omului şi a 
Curţii de Justiţie a Uniunii 
Europene, atunci când e cazul; 
j) verificarea respectării 
termenelor rezonabile de 
soluţionare a cauzelor şi de 
redactare a hotărârilor. 
 

   

10.   
 
 
 
Art. 524.- (1) În cadrul probei 
interviului, Plenul Consiliului 
Superior al Magistraturii 
evaluează aspecte referitoare la 
conduita, deontologia şi 
integritatea candidaţilor. 
 

6. Articolul 524 va avea 
următorul cuprins: 
 
 
"Art. 524.- (1) În cadrul probei 
interviului, Plenul Consiliului 
Superior al Magistraturii 
evaluează aspecte referitoare la 
integritatea candidaţilor. 
 

2. La articolul I articolul 524, 
alineatele (1) şi (3) se modifică 
şi vor avea următorul cuprins: 
 
„Art. 524.- (1) În cadrul probei 
interviului, Plenul Consiliului 
Superior al Magistraturii 
evaluează aspecte referitoare la 
integritatea şi buna reputaţie a 
candidaţilor. 

Autor: deputat Theodor 
Nicolescu 

 

 (2) La şedinţa Plenului 
Consiliului Superior al 
Magistraturii în care se susţine 
interviul va participa, cu rol 

(2) La şedinţa Plenului 
Consiliului Superior al 
Magistraturii în care se susţine 
interviul va participa, cu rol 

Nemodificat.  
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consultativ, şi un psiholog 
desemnat de plen, la 
propunerea Colegiul 
Psihologilor din România, care 
va putea adresa întrebări 
candidaţilor, în scopul evaluării 
motivaţiei şi competenţelor 
umane şi sociale ale acestora. 

consultativ, şi un psiholog 
desemnat de plen, care va putea 
adresa întrebări candidaţilor în 
scopul evaluării motivaţiei şi 
competenţelor umane şi sociale 
ale acestora. 
 

  (3) Evaluarea integrităţii 
candidaţilor se face pe baza 
raportului întocmit de Inspecţia 
Judiciară sub acest aspect, 
precum şi a răspunsurilor primite 
de la candidat la întrebările puse 
acestuia pe baza acestui raport, a 
datelor existente la dosarul 
profesional, a documentelor 
depuse de candidat, a modului în 
care candidatul se raportează la 
valori precum independenţa 
justiţiei, imparţialitatea 
magistraţilor, integritatea şi a 
aspectelor ridicate în cadrul 
discuţiilor." 
 

(3) Evaluarea integrităţii şi a 
bunei reputaţii ale candidaţilor 
se face pe baza raportului 
întocmit de Inspecţia Judiciară 
sub acest aspect, precum şi a 
răspunsurilor primite de la 
candidat la întrebările puse 
acestuia pe baza acestui raport, a 
datelor existente la dosarul 
profesional, a documentelor 
depuse de candidat, a modului în 
care candidatul se raportează la 
valori precum independenţa 
justiţiei, imparţialitatea 
magistraţilor, integritatea şi a 
aspectelor ridicate în cadrul 
discuţiilor." 

Autor: Comisia juridică. 

 

11.   
 
 
 
 
 

7. Articolul 525 va avea 
următorul cuprins: 
 
 
 
 

3. La articolul I articolul 525, 
literele b) şi c) ale alineatului 
(1) şi literele b) şi c) ale 
alineatului (3) se modifică şi 
vor avea următorul cuprins: 
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 Art. 525 (1) Punctajul maxim ce 
poate fi atribuit la probele 
prevăzute la art. 521 alin. (2) lit. 
a) şi b) este de 100 de puncte, 
distribuite astfel: 

 

"Art. 525.- (1) Punctajul maxim 
ce poate fi atribuit la probele 
prevăzute la art. 521 alin. (2) este 
de 100 de puncte, distribuite 
astfel: 

Nemodificat.  

 a) 75 de puncte pentru proba 
prevăzută la art. 521 alin. (2) lit. 
a); 

a) 40 de puncte pentru proba 
prevăzută la art. 521 alin. (2) lit. 
a); 

Nemodificat.  

 b) 25 de puncte pentru proba 
prevăzută la art. 521 alin. (2) lit. 
b). 
 

b) 20 de puncte pentru proba 
prevăzută la art. 521 alin. (2) lit. 
b); 
 

b) 10 de puncte pentru proba 
prevăzută la art. 521 alin. (2) lit. 
b); 

Autor: Comisia juridică. 

 

  c) 40 de puncte pentru proba 
prevăzută la art. 521 alin. (2) lit. 
c). 
 

c) 50 de puncte pentru proba 
prevăzută la art. 521 alin. (2) lit. 
c). 

Autor: Comisia juridică. 

 

 (2) Punctajul minim pentru a fi 
declarat admis în vederea 
susţinerii probelor scrise este 
de 80 de puncte. Modul de 
acordare a punctajului în 
cadrul acestor probe se 
stabileşte prin regulamentul 
prevăzut la art. 527 alin. (2). 

(2) Punctajul minim pentru a fi 
declarat admis la probele 
prevăzute la art. 521 alin. (2) 
este următorul: 
 

Nemodificat.  

  a) 28 de puncte pentru proba 
prevăzută la art. 521 alin. (2) 
lit. a); 

Nemodificat.  

  b) 14 puncte pentru proba 
prevăzută la art. 521 alin. (2) 
lit. b); 
 

b) 7 puncte pentru proba 
prevăzută la art. 521 alin. (2) 
lit. b); 

Autor: Comisia juridică. 
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  c) 28 de puncte pentru proba 
prevăzută la art. 521 alin. (2) 
lit. c). 
 

c) 35 de puncte pentru proba 
prevăzută la art. 521 alin. (2) 
lit. c). 

Autor: Comisia juridică. 

 

  (3) Punctajul minim pentru a fi 
declarat admis la concurs este 
de 70 de puncte." 
 

Nemodificat.  

12.   
 
Art. 526 (1) Probele scrise 
prevăzute la art. 521 alin. (2) lit. 
c) constau în: 

 

8.Articolul 526 va avea 
următorul cuprins: 
"Art. 526.- (1) Proba scrisă 
prevăzută la art. 521 alin. (2) lit. 
c) constă în: 

Nemodificat.  

 a) în funcţie de specializare, una 
dintre următoarele grupe de 
materii: 
 

a) în funcţie de specializare, una 
dintre următoarele grupe de 
materii: 
 

Nemodificat.  

 (i)drept civil, dreptul familiei şi 
drept internaţional privat; 
 

(i) drept civil, dreptul familiei şi 
drept internaţional privat; 
 

Nemodificat.  

 (ii)drept penal; 
 

(ii) drept penal; 
 

Nemodificat.  

 (iii)drept administrativ, drept 
financiar şi fiscal şi dreptul 
muncii; 
 

(iii) drept administrativ, drept 
financiar şi fiscal şi dreptul 
muncii; 
 

Nemodificat.  

 b) jurisprudenţa Înaltei Curţi 
de Casaţie şi Justiţie şi 
jurisprudenţa Curţii 
Constituţionale; 
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 c) jurisprudenţa Curţii Europene 
a Drepturilor Omului şi 
jurisprudenţa Curţii de Justiţie a 
Uniunii Europene; 
 

b) jurisprudenţa Curţii Europene 
a Drepturilor Omului şi 
jurisprudenţa Curţii de Justiţie a 
Uniunii Europene; 
 

Nemodificat.  

 d) procedura civilă sau 
procedura penală, în funcţie de 
specializarea judecătorului ori 
procurorului. 
 

c) procedura civilă sau procedura 
penală, în funcţie de 
specializarea judecătorului ori 
procurorului. 
 

Nemodificat.  

 (2) Pentru a fi declarat admis 
la concurs, candidatul trebuie 
să obţină la probele scrise 
media minimă 8 (opt), cu 
condiţia ca la fiecare probă 
scrisă să fie obţinută nota 
minimă 7 (şapte). 

(2) La elaborarea subiectelor 
pentru proba prevăzută la alin. 
(1) se vor avea în vedere 
jurisprudenţa Înaltei Curţi de 
Casaţie şi Justiţie şi cea a 
Curţii Constituţionale." 
 

Nemodificat.  

13.  Art. 136.- Începând cu data de 
1 ianuarie 2008, atribuţiile 
Ministerului Justiţiei 
referitoare la gestionarea 
bugetului curţilor de apel, al 
tribunalelor, al tribunalelor 
specializate şi al judecătoriilor 
vor fi preluate de Înalta Curte 
de Casaţie şi Justiţie. 

(acest termen a fost prorogat 
succesiv prin mai multe acte 
normative: OUG 100/2007, 

OUG 137/2008; OUG 114/2009; 
OUG 109/2010; Legea 

283/2011) 

Art. II.- Termenul prevăzut la 
art. 136 din Legea nr. 304/2004 
privind organizarea judiciară, 
republicată în Monitorul Oficial 
al României, Partea I, nr. 827 din 
13 septembrie 2005, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, se prorogă până la 
data de 1 ianuarie 2014. 
 

Nemodificat.  
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14.   Art. III.- Legea nr. 303/2004 
privind statutul judecătorilor şi 
procurorilor, republicată în 
Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr. 826 din 13 
septembrie 2005, cu modificările 
şi completările ulterioare, 
precum şi cu modificările aduse 
prin prezenta ordonanţă de 
urgenţă, se va republica în 
Monitorul Oficial al României, 
Partea I, după aprobarea acesteia 
prin lege, dându-se textelor o 
nouă numerotare. 
 

Nemodificat.  
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Anexa nr.2 

AMENDAMENTE RESPINSE: 
 
 
 

Nr. 
crt. 

Text Legea nr. 303/2004 şi  
Legea nr. 304/2004 anterior 

modificării prin OUG 81/2012 

Text OUG 81/2012 Text adoptat de Comisie 
(autorul amendamentului) 

1. Motivaţia pentru 
susţinere; 

2. Motivaţia pentru 
respingere 

Camera 
decizională 

1
. 

 
 
 
 
 
(2) 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, prin 
parchetele de pe lângă 
curţile de apel şi prin 
Parchetul de pe lângă Înalta 
Curte de Casaţie şi Justiţie 
şi se publică pe pagina de 
Internet a Consiliului 
Superior al Magistraturii, a 
Institutului Naţional al 
Magistraturii, a Înaltei Curţi 
de Casaţie şi Justiţie, a 

1. La articolul 52, 
alineatele (2) şi (3) vor 
avea următorul cuprins: 
 
 
"(2) 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, prin 
parchetele de pe lângă 
curţile de apel şi prin 
Parchetul de pe lângă Înalta 
Curte de Casaţie şi Justiţie 
şi se publică pe pagina de 
internet a Consiliului 
Superior al Magistraturii, a 
Institutului Naţional al 
Magistraturii, a Înaltei Curţi 
de Casaţie şi Justiţie, a 

1. La articolul 52, 
alineatul (2) se modifică şi 
va avea următorul 
cuprins: 
 
"(2) 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, prin 
parchetele de pe lângă 
curţile de apel şi prin 
Parchetul de pe lângă Înalta 
Curte de Casaţie şi Justiţie 
şi se publică pe pagina de 
internet a Consiliului 
Superior al Magistraturii, a 
Institutului Naţional al 
Magistraturii, a Înaltei Curţi 
de Casaţie şi Justiţie, a 

2. Prin vot, membrii 
Comisiei au apreciat că 
termenul de 45 de zile 
propus de autorul 
amendamentului nu 
este suficient, motiv 
pentru care au aprobat 
un amendament prin 
care termenul prevăzut 
la alin. (2) al art. 52 a 
fost majorat la 60 de 
zile. 

Senatul 
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Parchetului de pe lângă 
Înalta Curte de Casaţie şi 
Justiţie, precum şi în trei 
cotidiene centrale, cu cel 
puţin 60 de zile înainte de 
data stabilită pentru 
concurs. 

Parchetului de pe lângă 
Înalta Curte de Casaţie şi 
Justiţie, precum şi în 3 
cotidiene centrale, cu cel 
puţin 40 de zile înainte de 
data stabilită pentru 
concurs. 
 

Parchetului de pe lângă 
Înalta Curte de Casaţie şi 
Justiţie, precum şi în 3 
cotidiene centrale, cu cel 
puţin 45 de zile înainte de 
data stabilită pentru 
concurs. 

 
Autor: deputat Ioan Adam. 
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