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AVIZ 

asupra propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Legii nr.303/2004 privind Statutul magistraţilor 
 
 

În conformitate cu prevederile art.89 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia pentru muncă şi protecţie socială a fost 
sesizată, spre dezbatere şi avizare cu propunerea legisaltivă pentru modificarea şi completarea Legii nr.303/2004 privind Statutul magistraţilor, 
trimisă comisiei cu adresa nr. Pl-x 152 din 16 mai 2005. 

Potrivit prevederilor art.60 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, membrii Comisiei pentru muncă şi protecţie socială au examinat 
propunerea legislativă mai sus menţionată în şedinţa din 31 mai 2005. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, avizarea favorabilă a propunerii legislative cu următoarele 
amendamente: 

 
Nr. 
crt. Text iniţial Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 
Motivarea 

amendamentelor propuse 
0 1 2 3 
    

1 Art.44 alin.1 lit.a), b) şi c) se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
„Pot participa la concursul de promovare în funcţii 
de execuţie magistraţii care în ultimii 3 ani înaintea 
concursului au avut calificativul foarte bine, n-au 
săvârşit abateri disciplinare şi îndeplinesc 
următoarele condiţii minime de vechime: 
a) 5 ani vechime în magistratură, pentru 
promovarea în funcţiile de judecător de tribunal sau 

Se propune reformularea textului după cum 
urmează: 
„Art.44 alin.1 lit.a), b) şi c) se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
 „Art.44. – (1) Pot participa la concursul de 
promovare la instanţele şi parchetele superioare 
în grad, judecătorii şi procurorii care au avut 
calificativul foarte bine la ultima evaluare, nu au 
săvârşit abateri disciplinare şi îndeplinesc  

 
 
Pentru respectarea normelor de tehnică 
legislativă. 
 
Pentru precizia textului, întrucât 
promovarea la instanţele şi parchetele 
superioare se face pe bază de concurs, 
avându-se în vedere ultima evaluare. 

    

Administrator
conform



 

 

 tribunal specializat şi procuror la parchetul de pe 
lângă tribunal sau la parchetul de pe lângă 
tribunalul specializat pentru minori şi familie; 
b) 8 ani vechime în magistratură, pentru 
promovarea în funcţiile de judecător de curte de 
apel şi procuror la parchetul de pe lângă curtea de 
apel; 
c) 10 ani vechime în magistratură, pentru 
promovarea în funcţia de procuror la Parchetul de 
pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.” 

următoarele condiţii minime de vechime: 
a) 6 ani vechime în magistratură, pentru 
promovarea în funcţiile de judecător de tribunal 
sau tribunal specializat şi procuror la parchetul de 
pe lângă tribunal sau la parchetul specializat 
pentru minori şi familie; 
b) 8 ani vechime în magistratură, pentru 
promovarea în funcţiile de judecător de curte de 
apel şi procuror la parchetul de pe lângă curtea de 
apel; 
c) 10 ani vechime în magistratură, pentru 
promovarea în funcţia de procuror la Parchetul de 
pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.” 
 
Autor: deputat Stelian Duţu 

 

    
    
2 Art.49 alin.1 se modifică şi va avea următorul 

cuprins: 
„Pentru promovarea în funcţii de conducere, sunt 
necesare următoarele condiţii minime de vechime: 
a) pentru funcţia de preşedinte şi vicepreşedinte de 
judecătorie, prim-procuror al parchetului de pe 
lângă judecătorie şi adjunct al acestuia, o vechime 
de 6 ani în magistratură;  
b) pentru funcţia de preşedinte, vicepreşedinte şi 
preşedinte de secţie de tribunal sau tribunal 
specializat, prim-procuror al parchetului de pe lângă 
tribunal sau al parchetului de pe lângă tribunalul 
pentru minori şi familie, adjunct al acestuia şi 
procuror şef secţie al parchetului de pe lângă 
tribunal sau la parchetului de pe lângă tribunalul 
pentru minori şi familie, o vechime de 8 ani în 
magistratură; 

Se propune reformularea textului după cum 
urmează: 
„Art.49 alin.1 se modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
„Art.49. – (1) Pentru numirea în funcţii de 
conducere, sunt necesare următoarele condiţii 
minime de vechime: 
a) pentru funcţia de preşedinte şi vicepreşedinte de 
judecătorie, prim-procuror al parchetului de pe 
lângă judecătorie şi adjunct al acestuia, o vechime 
de 6 ani în magistratură;  
b) pentru funcţia de preşedinte şi vicepreşedinte de 
tribunal sau tribunal specializat, precum şi 
preşedinte de secţie de tribunal, prim-procuror 
al parchetului de pe lângă tribunal sau al 
parchetului specializat pentru minori şi familie, 
adjunct al acestuia şi procuror şef secţie,  o 
vechime de 8 ani în magistratură; 

 
 
 
 
Pentru o corectă formulare în sensul 
identificării unei soluţii legislative 
corespunzătoare cu necesitatea 
promovării mai rapide în funcţiile de 
conducere, avându-se în vedere 
procesul de reformă în justiţie. 

    



 

 

 c) pentru funcţia de preşedinte, vicepreşedinte, 
preşedinte de secţie la curtea de apel, procuror 
general al parchetului de pe lângă curtea de apel şi 
adjunct al acestuia, procuror şef secţie al 
parchetului de pe lângă curtea de apel, judecător 
inspector şi procuror inspector, o vechime de 12 ani 
în magistratură; 
d) pentru funcţia de consilier al procurorului 
general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de 
Casaţie şi Justiţie, o vechime de 12 ani în 
magistratură.” 

c) pentru funcţia de preşedinte, vicepreşedinte, 
preşedinte de secţie la curtea de apel, procuror 
general al parchetului care funcţionează pe lângă 
curtea de apel şi adjunct al acestuia, procuror şef 
secţie al parchetului care funcţionează pe lângă 
curtea de apel, o vechime de 10 ani în 
magistratură.” 
 
Autor: deputat Stelian Duţu 
 

 

    
 
3 

 
Art.51 alin.1 se modifică după cum urmează: 
„Promovarea în funcţia de judecător la Înalta Curte 
de Casaţie şi Justiţie se face de către Consiliul 
Superior al Magistraturii, dintre judecătorii sau 
procurorii care au calificativul foarte bine în ultimii 
5 ani, nu au fost sancţionaţi disciplinar, s-au 
remarcat în activitatea profesională şi au o vechime 
efectivă în magistratură acreditat de cel puţin 12 
ani.” 
 

 
Se propune reformularea textului după cum 
urmează: 
„Art.51 alin.1 se modifică după cum urmează: 
„Art.51. – (1) Promovarea în funcţia de judecător 
la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie se face de 
către Consiliul Superior al Magistraturii, dintre 
persoanele care au îndeplinit funcţia de 
judecător sau procuror în ultimii 2 ani şi care 
au obţinut calificativul foarte bine la ultima 
evaluare, nu au fost sancţionaţi disciplinar, s-au 
remarcat în activitatea profesională şi au o 
vechime în funcţia de judecător sau procuror de 
cel puţin 12 ani.” 
 
Autor: deputat Stelian Duţu 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Pentru corelare cu principiile de 
promovare, aşa cum se regăsesc 
formulate la art.44 alin.(1). 

    

4 Art.78 alin.1 se modifică după cum urmează: 
„Magistraţii beneficiază anual de un concediu de 
odihnă plătit de 40 de zile lucrătoare.” 

Se propune eliminarea textului. 
 
Autori: deputat Filonaş Chiş 

Întrucât numărul actual de 35 de zile de 
concediu anual este considerat suficient. 
Prin majorarea acestuia s-ar crea un 
precedent şi pentru alte categorii 
profesionale. 
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5 

 
Art.100 alin.1, alin.2 şi alin.3 se modifică după cum 
urmează: 
(1) „Magistraţii în funcţie la data intrării în vigoare 
a prezentei legi rămân în funcţiile în care sunt 
numiţi, dacă îndeplinesc condiţiile prevăzute de 
prezenta lege pentru ocuparea funcţiilor respective. 
În cazul în care condiţiile legii nu sunt îndeplinite, 
Consiliul Superioar al magistraturii, în termen de 90 
de zile de la intrarea în vigoare a legii, propunere 
preşedintelui României numirea celor aflaţi în 
aceste situaţii în funcţii corespunzătoare, potrivit 
legii.” 
(2) „Judecătorii, procurorii şi magistraţii-asistenţi 
pot fi percheziţionaţi, reţinuţi sau arestaţi preventiv 
numai cu încuviinţarea preşedintelui Consiliului 
Superior al Magistraturii.” 
(3) „În caz de infracţiune flagrantă, judecătorii, 
procurorii şi magistraţii-asistenţi pot fi reţinuţi şi 
supuşi percheziţiei, preşedintele Consiliului 
Superior al Magistraturii fiind informat neîntârziat 
de organul care a dispus reţinerea sau percheziţia.” 
 

 
Se propune eliminarea textului. 
 
Autor: deputat Marian Sârbu 

 
Modificarea alin.(1) contravine 
principiului neretroactivităţii legii, 
înscris în art.15 alin.(2) din Constituţie, 
iar textele alin.(2) şi (3) se consideră a fi 
acoperitoare în formularea iniţială din 
lege. 

 
 

PREŞEDINTE,     SECRETAR, 
 Stelian DUŢU     Karoly KEREKES 

 
 
 

Întocmit,  
Expert Monica Rallu CURTA 




