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În temeiul dispoziţiilor art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a fost sesizată spre dezbatere în fond, cu 
propunerea legislativă pentru modificarea Art.96 din Legea 303/2004 privind statutul 
judecătorilor şi procurorilor, trimisă cu adresa nr. Pl-x 369/2015 din 18 mai 2015, 
înregistrată sub nr.4c-11/698 din 19 mai 2015. 

Potrivit prevederilor 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 iniţiativa legislativă, conform avizului nr. 
331 din 8 aprilie 2015. 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii, prin hotărârea nr. 330 din 7 aprilie 
2015 a hotărât avizarea negativă a propunerii legislative. 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea alin. (4), (7) şi (8) 
ale art. 96 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, 
cu modificări şi completări ulterioare, intervenţiile legislative fiind argumentate în 
Expunerea de motive prin faptul că „după ce am făcut această radiografie a modului 
actual de reglementare a răspunderii magistraţilor, doresc să evidenţiez faptul că 
analizarea dispoziţiilor legale în materia răspunderii magistraţilor relevă o serie de 
disfuncţionalităţi ce necesită a fi remediate, prin promovarea unor modificări legislative 
în această materie.” 

În conformitate cu prevederile art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, membrii Comisiei juridice au examinat această iniţiativă legislativă în şedinţa 
din  9 iunie 2015.  

Conform listei de prezenţă la şedinţa Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au 
fost prezenţi 23 deputaţi din totalul de 26 membri ai acesteia.   

La dezbaterile din cadrul Comisiei au participat în calitate de invitaţi din partea 
Ministerului Justiţiei, domnul Liviu Stancu, secretar de stat, din partea Înaltei Curţi de 
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Casaţie şi Justiţie, doamna Livia Stanciu, preşedinte, doamna Iulia Cristina Tarcea, 
vicepreşedinte, domnul Ionuţ Mihai Matei,vicepreşedinte, din partea Consiliului Superior 
al Magistraturii, domnul Marius Tudose, preşedinte, domnul Mircea Aron, membru CSM. 

În urma examinării iniţiativei legislative, a expunerii de motive, a avizului 
Consiliului Legislativ, a hotărârii Plenului Consiliului Superior al Magistraturii, precum şi 
a opiniilor exprimate, membrii Comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, respingerea 
propunerii legislative pentru modificarea Art.96 din Legea 303/2004 privind statutul 
judecătorilor şi procurorilor, cu amendamentul respins redat în anexa la prezentul raport. 

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

         
 
 
 
 
        VICEPREŞEDINTE                                                SECRETAR,                                  
                   
       Ciprian Nicolae NICA                                        Gabriel Andronache                

  
                                                  
 

                                     
 
 
 
Consilier parlamentar, 
Roxana David 

                                                          Şef serviciu, 
                                                          Ciprian Bucur 
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ANEXĂ 
 

Nr.  
crt. 

Legea nr.303/2004 privind 
statutul judecătorilor şi 

procurorilor 

Text iniţiator Amendament 
(autor amendament) 

Motivare 

1. Art.96 
 
 
(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 sau 
procurorului care, cu 
rea-credinţă sau gravă 
neglijenţă, a săvârşit 
eroarea judiciară 
cauzatoare de prejudicii. 
 

2. Alineatul (7) se 
modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
(7) După ce prejudiciul a 
fost acoperit de stat în 
temeiul hotărârii 
irevocabile date cu 
respectarea prevederilor 
alin. (6), statul se va 
îndrepta, de îndată, cu o 
acţiune în despăgubiri 
împotriva judecătorului 
sau procurorului care, cu 
rea-credinţă sau gravă 
neglijenţă, a săvârşit 
eroarea judiciară 
cauzatoare de prejudicii. 
 

 
 
 
(7) După ce prejudiciul a 
fost acoperit de stat în 
temeiul hotărârii 
irevocabile date cu 
respectarea prevederilor 
alin. (6), statul se va 
îndrepta, în termen de 90 

de zile, cu o acțiune în 

despăgubiri împotriva 
judecătorului sau 
procurorului care, cu rea-

credință sau gravă 

neglijență, a săvârşit 

eroarea judiciară 
cauzatoare de prejudicii. 
Autor: deputat Cătălin 
Marian Rădulescu 
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