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CAPITOLUL I
Dispoziþii generale

Art. 1. Ñ (1) Persoanele fizice, cetãþeni români sau
cetãþeni strãini, care provin din statele membre ale Uniunii
Europene ºi din statele aparþinând Spaþiului Economic
European, pot desfãºura activitãþi economice pe teritoriul
României, în mod independent, sau pot constitui asociaþii
familiale în condiþiile prevãzute de prezenta lege.

(2) Persoanele fizice ºi asociaþiile familiale pot fi
autorizate sã desfãºoare activitãþi economice în toate
domeniile, meseriile ºi ocupaþiile, cu excepþia celor
reglementate prin legi speciale.

Art. 2. Ñ (1) Asociaþia familialã se poate înfiinþa la
iniþiativa unei persoane fizice ºi se constituie din membrii
de familie ai acesteia.

(2) Sunt consideraþi membrii unei familii, în sensul
prezentei legi, soþul, soþia ºi copiii acestora care au împlinit

vârsta de 16 ani, la data autorizãrii asociaþiei familiale,
precum ºi rudele acestora pânã la gradul al patrulea inclusiv.

(3) În cazul desfãºurãrii activitãþii în contextul dreptului
de stabilire, asociaþia familialã se constituie din membrii de
familie care au domiciliul sau reºedinþa în România.

(4) Asociaþia familialã este reprezentatã în relaþiile cu terþii
de persoana din iniþiativa cãreia s-a înfiinþat sau de persoana
împuternicitã de aceasta, în baza unei procuri autentificate.

Art. 3. Ñ (1) Persoana fizicã care desfãºoarã activitãþi
economice în mod independent, precum ºi persoanele
fizice care sunt membri ai asociaþiilor familiale au, în sensul
prezentei legi, calitatea de angajat propriu.

(2) Calitatea de angajat propriu se referã la dreptul de
a fi asigurat în sistemul public de pensii ºi alte drepturi de
asigurãri sociale, al asigurãrilor sociale de sãnãtate ºi al
asigurãrilor pentru ºomaj, în condiþiile prevãzute de legile
care reglementeazã aceste domenii.

(3) Persoanele fizice care desfãºoarã activitãþi
economice în mod independent ºi asociaþiile familiale



autorizate în condiþiile prezentei legi nu pot angaja
persoane cu contract individual de muncã pentru
desfãºurarea activitãþilor pentru care s-a obþinut autorizaþia.

Art. 4. Ñ Persoana fizicã care desfãºoarã activitãþi
economice în mod independent ºi asociaþia familialã trebuie
sã deþinã autorizaþia ºi certificatul de înregistrare eliberate
în condiþiile prezentei legi.

CAPITOLUL II
Autorizarea. Procedura de autorizare. 

Anularea autorizaþiei

Art. 5. Ñ Pot desfãºura activitãþi economice în mod
independent sau în cadrul asociaþiilor familiale persoanele
fizice care îndeplinesc, în mod cumulativ, urmãtoarele
condiþii:

a) au împlinit vârsta de 18 ani, în cazul persoanelor
fizice ce solicitã autorizarea pentru desfãºurarea de activitãþi
economice în mod independent ºi a persoanelor fizice care
au iniþiativa constituirii asociaþiei familiale, respectiv vârsta
de 16 ani, în cazul membrilor asociaþiei familiale;

b) starea sãnãtãþii le permite desfãºurarea activitãþii
pentru care se solicitã autorizaþia;

c) au calificarea Ñ pregãtire profesionalã sau, dupã caz,
experienþã profesionalã Ñ, necesarã pentru a desfãºura
activitatea economicã pentru care se solicitã autorizaþia;

d) nu au fost condamnate penal prin hotãrâre
judecãtoreascã rãmasã definitivã pentru sãvârºirea de fapte
sancþionate de legile financiare, vamale ºi cele care privesc
disciplina financiar-fiscalã de natura celor care se înscriu în
cazierul fiscal;

e) îndeplinesc condiþiile de funcþionare prevãzute de
legislaþia specificã în domeniul sanitar, sanitar-veterinar,
protecþiei mediului, protecþiei muncii ºi apãrãrii împotriva
incendiilor ºi cerinþele reglementãrilor specifice protecþiei
consumatorului pentru activitatea desfãºuratã, precum ºi
normele de calitate a produselor ºi serviciilor puse pe piaþã.

Art. 6. Ñ (1) În vederea emiterii autorizaþiei pentru
desfãºurarea de activitãþi economice în mod independent
sau în cadrul unei asociaþii familiale, trebuie sã se asigure
la primãria competentã o documentaþie care va cuprinde:

a) cerere-tip; în cazul asociaþiei familiale trebuie sã
conþinã semnãturile tuturor membrilor asociaþiei;

b) rezervarea denumirii la oficiul registrului comerþului;
c) certificatul de cazier fiscal al persoanei solicitante,

respectiv al fiecãrui membru al asociaþiei familiale, în
original. Cetãþenii strãini neînregistraþi fiscal în România au
obligaþia sã prezinte o declaraþie pe propria rãspundere
autentificatã, din care sã rezulte cã nu au datorii fiscale ºi
cã nu au sãvârºit fapte de natura celor care se înscriu în
cazierul fiscal, sancþionate de legile financiare, vamale ºi
cele care privesc disciplina financiar-fiscalã;

d) copii de pe actele de identitate;
e) în cazul desfãºurãrii activitãþii în contextul dreptului de

stabilire Ñ actele din care sã rezulte domiciliul sau reºedinþa;
f) certificatul medical pentru persoana fizicã, respectiv

pentru fiecare membru al asociaþiei familiale, prin care se
atestã cã starea sãnãtãþii le permite desfãºurarea activitãþii
pentru care se solicitã autorizaþia, eliberat de medicul de
familie sau de o unitate sanitarã; 

g) declaraþia-tip pe propria rãspundere cã îndeplineºte
condiþiile de funcþionare prevãzute de legislaþia specificã în
domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protecþiei mediului,
protecþiei muncii ºi apãrãrii împotriva incendiilor, precum ºi
reglementãrile specifice protecþiei consumatorului pentru
activitatea desfãºuratã ºi normele de calitate a produselor
ºi serviciilor puse pe piaþã;

h) copii de pe documentele prevãzute la art. 7, care
dovedesc pregãtirea profesionalã sau, dupã caz, experienþa
profesionalã, pentru desfãºurarea activitãþii pentru care se
solicitã autorizarea.

(2) În cazul în care pentru practicarea unor activitãþi
economice, ocupaþii sau meserii sunt prevãzute, prin acte
normative, cerinþe de pregãtire profesionalã ºi/sau de
atestare specifice, persoana fizicã sau, dupã caz,
reprezentantul asociaþiei familiale trebuie sã depunã dovada
îndeplinirii cerinþelor respective.

(3) În cazul în care activitatea economicã pentru care
se solicitã autorizarea nu necesitã calificare, persoana
fizicã nu va prezenta dovada pregãtirii sau experienþei
profesionale prevãzute la alin. (1) lit. h).

Art. 7. Ñ (1) Calificarea prevãzutã la art. 5 lit. c),
dobânditã în România, poate fi doveditã cu urmãtoarele
documente, dupã caz:

a) diploma, certificatul sau adeverinþa prin care se
dovedeºte absolvirea unei instituþii de învãþãmânt
preuniversitar sau universitar;

b) certificatul de absolvire a unei forme de pregãtire
profesionalã, organizatã în condiþiile legii în vigoare la data
eliberãrii acestuia;

c) certificatul de competenþã profesionalã, eliberat de
instituþiile abilitate conform legislaþiei în vigoare;

d) cartea de meºteºugar, obþinutã în condiþiile prevãzute
de actele normative în vigoare la data eliberãrii acesteia;

e) carnetul de muncã al solicitantului, din care sã reiasã
cã acesta a fost încadrat în muncã pe o duratã de
minimum 2 ani în activitatea, meseria sau ocupaþia pentru
care se solicitã autorizarea;

f) declaraþie de notorietate cu privire la abilitatea de a
desfãºura activitatea pentru care se solicitã autorizarea,
eliberatã de primarul localitãþii respective în mod gratuit în
cazul meseriilor tradiþionale artizanale;

g) autorizaþia eliberatã în condiþiile Decretului-lege
nr. 54/1990 sau ale Legii nr. 507/2002 privind organizarea
ºi desfãºurarea unor activitãþi economice de cãtre persoane
fizice, cu modificãrile ulterioare;

h) alte dovezi care sã ateste experienþa profesionalã.
(2) Persoanele fizice prevãzute la art. 1 alin. (1) care

au dobândit calificarea în strãinãtate trebuie sã depunã
pentru obþinerea autorizaþiei, dupã caz:

a) atestatul de recunoaºtere ºi/sau echivalare eliberat
de Ministerul Educaþiei ºi Cercetãrii, prin Centrul Naþional
de Recunoaºtere ºi Echivalare a Diplomelor, pentru
documentele prevãzute la alin. 1 lit. a);

b) atestatul de recunoaºtere a calificãrii dobândite în
strãinãtate, în afara sistemului de învãþãmânt, eliberat de
Ministerul Muncii, Solidaritãþii Sociale ºi Familiei, în
condiþiile stabilite prin Ordinul ministrului muncii, solidaritãþii
sociale ºi familiei nr. 701/2003 pentru desemnarea instituþiei
care sã recunoascã automat documentele care dovedesc
calificarea dobânditã în strãinãtate, în afara sistemului de
învãþãmânt, de cetãþeni români sau cetãþeni ai statelor
membre ale Uniunii Europene ºi ai statelor aparþinând
Spaþiului Economic European.

Art. 8. Ñ Autorizaþia pentru desfãºurarea de cãtre
persoane fizice a unor activitãþi economice în mod
independent, precum ºi pentru înfiinþarea ºi funcþionarea de
asociaþii familiale, denumitã în continuare autorizaþie, se
elibereazã, la cerere:

a) în cazul desfãºurãrii activitãþii în contextul dreptului de
stabilire, de cãtre primarii comunelor, oraºelor, municipiilor,
respectiv ai sectoarelor municipiului Bucureºti, în a cãror
razã teritorialã solicitanþii îºi au domiciliul sau reºedinþa;

b) în cazul desfãºurãrii activitãþii în contextul prestãrii de
servicii, de cãtre primarii comunelor, oraºelor, municipiilor,
respectiv ai sectoarelor municipiului Bucureºti, în a cãror
razã teritorialã solicitanþii vor presta activitãþile respective. 

Art. 9. Ñ Primãria are obligaþia ca în termen de 10 zile
lucrãtoare de la data înregistrãrii cererii de autorizare sau,
dupã caz, de completare a autorizaþiei, sã elibereze
autorizaþia ºi copia certificatã a acesteia.

Art. 10. Ñ Autorizaþia va cuprinde în mod obligatoriu:
a) datele de identificare a emitentului autorizaþiei;
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b) datele de identificare a persoanei fizice care va
desfãºura activitãþi economice în mod independent sau a
persoanei din iniþiativa cãreia se înfiinþeazã asociaþia
familialã ºi a membrilor acesteia;

c) activitatea principalã ºi, dupã caz, activitãþile
secundare pentru care se elibereazã autorizaþia, codificate
conform Clasificãrii activitãþilor din economia naþionalã Ñ
CAEN, aprobatã prin Hotãrârea Guvernului nr. 656/1997,
actualizatã prin Ordinul preºedintelui Institutului Naþional de
Statisticã nr. 601/2002, clasã de 4 cifre;

d) locul de desfãºurare a activitãþii principale ºi, dupã
caz, a activitãþilor secundare;

e) data eliberãrii autorizaþiei ºi numãrul de înregistrare
al acesteia.

Art. 11. Ñ (1) În cazul persoanelor prevãzute la art. 1
alin. (1) care exercitã în mod legal o activitate economicã
ce face obiectul prezentei legi într-un stat membru al Uniunii
Europene sau aparþinând Spaþiului Economic European, în
care sunt stabilite, ºi care solicitã desfãºurarea activitãþii
respective în România în contextul prestãrii de servicii,
autorizaþia prevãzutã de prezenta lege va fi eliberatã de
primãrii în baza cererii ºi a documentului care atestã cã
solicitantul desfãºoarã în statul de provenienþã în mod legal
activitatea pentru care solicitã autorizarea. 

(2) Actul prevãzut la alin. (1) va fi depus în copie
tradusã ºi legalizatã.

Art. 12. Ñ (1) O persoanã fizicã care desfãºoarã
activitãþi economice în mod independent sau o asociaþie
familialã are dreptul de a deþine o singurã autorizaþie.

(2) Pentru desfãºurarea altei activitãþi care nu este
prevãzutã în autorizaþie este necesarã completarea
autorizaþiei.

(3) Activitãþile de formare profesionalã prin ucenicie la
locul de muncã pot fi realizate, în condiþiile stabilite de
dispoziþiile legale în vigoare, fãrã a fi necesar ca aceste
activitãþi sã fie prevãzute în autorizaþie.

Art. 13. Ñ (1) Anularea autorizaþiei se realizeazã în
baza cererii de renunþare sau când una dintre condiþiile de
autorizare prevãzute la art. 5 nu mai este îndeplinitã.

(2) Cererea de renunþare la autorizaþie se adreseazã în
scris autoritãþii administraþiei publice locale emitente de
cãtre persoana fizicã care desfãºoarã activitãþi economice
în mod independent sau de cãtre reprezentantul asociaþiei
familiale ºi se soluþioneazã în termen de 15 zile lucrãtoare
de la data înregistrãrii cererii.

(3) Emitentul va transmite lunar la oficiul registrului
comerþului cazurile de anulare a autorizaþiei, prevãzute în
prezenta lege, împreunã cu originalul certificatelor de
înregistrare ºi va comunica aceste cazuri ºi organelor
fiscale competente aflate pe raza teritorialã a autoritãþii
publice emitente.

(4) Anularea autorizaþiei atrage radierea din oficiu din
registrul comerþului a persoanei fizice care desfãºoarã
activitãþi economice în mod independent sau a asociaþiei
familiale.

Art. 14. Ñ Persoanelor fizice, cetãþeni strãini, care
desfãºoarã activitãþi economice pe teritoriul României,
autorizate în conformitate cu prevederile prezentei legi, li
se aplicã regimul valutar stabilit prin reglementãrile Bãncii
Naþionale a României.

Art. 15. Ñ (1) Organele de control competente conform
dispoziþiilor legale în vigoare vor verifica prin sondaj
periodic respectarea condiþiilor de autorizare de cãtre
persoanele fizice care desfãºoarã activitãþi economice în
mod independent ºi asociaþiile familiale autorizate în
condiþiile prezentei legi. 

(2) În cazul în care se constatã cã una dintre condiþiile
de autorizare nu este îndeplinitã, autoritatea care a emis
autorizaþia va fi notificatã în vederea anulãrii autorizaþiei.

(3) Anularea autorizaþiei în situaþia prevãzutã la alin. (2)
atrage radierea din registrul comerþului fãrã plata taxelor
prevãzute de lege.

CAPITOLUL III
Procedura de înregistrare în registrul comerþului

Art. 16. Ñ (1) În vederea eliberãrii certificatului de
înregistrare, primãriile au obligaþia sã ia mãsurile necesare
pentru a asigura obþinerea cazierului fiscal ºi dovada
rezervãrii denumirii firmei necesare pentru eliberarea ºi
depunerea autorizaþiei, în copie certificatã, la oficiul
registrului comerþului.

(2) Depunerea autorizaþiei în copie certificatã de oficiul
registrului comerþului se realizeazã în termen de maximum
3 zile de la eliberarea acesteia.

(3) În cazul în care transmiterea documentelor
prevãzute la alin. (1) se face prin poºtã, taxele poºtale
aferente sunt suportate din taxa de eliberare a autorizaþiei.

(4) Prin excepþie de la dispoziþiile art. 6 alin. (1) din
Legea nr. 26/1990 privind registrul comerþului, republicatã,
cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, înregistrarea în
registrul comerþului a comercianþilor persoane fizice ºi
asociaþii familiale se face numai pe baza autorizaþiei emise
de primari. 

(5) În termen de 7 zile lucrãtoare de la primirea
documentelor transmise de primãrie, oficiul registrului
comerþului va emite ºi va transmite cãtre primãrie
certificatul de înregistrare.

(6) Data comunicãrii certificatului de înregistrare cãtre
comerciant va fi transmisã de cãtre primãrii organelor
fiscale competente din structura teritorialã a Ministerului
Finanþelor Publice, pentru evidenþa fiscalã.

(7) Transmiterea se face în scris, nominal, în intervalul
cuprins între prima ºi a cincea zi a fiecãrei luni, pentru
luna anterioarã.

Art. 17. Ñ Primãriile au obligaþia sã notifice instituþiilor
abilitate cu supravegherea respectãrii de cãtre comercianþi
a legislaþiei specifice în domeniul sanitar, sanitar-veterinar,
protecþiei mediului, protecþiei muncii ºi apãrãrii împotriva
incendiilor, conform prevederilor Hotãrârii Guvernului
nr. 573/2002 pentru aprobarea procedurilor de autorizare a
funcþionãrii comercianþilor, despre eliberarea autorizaþiei ºi
a certificatului de înregistrare.

CAPITOLUL IV
Dispoziþii finale

Art. 18. Ñ Activitãþile economice care fac obiectul
prezentei legi sunt prevãzute în anexa nr. 3 la Ordinul
ministrului muncii, solidaritãþii sociale ºi familiei nr. 701 din
17 decembrie 2003 pentru desemnarea instituþiei care sã
recunoascã automat documentele care dovedesc calificarea
dobânditã în strãinãtate, în afara sistemului de învãþãmânt,
de cetãþeni români sau cetãþeni ai statelor membre ale
Uniunii Europene ºi ai statelor aparþinând Spaþiului
Economic European, publicat în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 19 din 9 ianuarie 2004.

Art. 19. Ñ Autoritatea competentã sã elibereze
documentele care atestã experienþa profesionalã dobânditã
în România, pentru persoanele care doresc sã desfãºoare
în statele membre ale Uniunii Europene ºi în statele
aparþinând Spaþiului Economic European activitãþi
economice care fac obiectul prezentei legi, se stabileºte
prin hotãrâre a Guvernului.

Art. 20. Ñ (1) Respingerea cererii de autorizare ºi
refuzul înregistrãrii în registrul comerþului în mod
nejustificat, precum ºi mãsura anulãrii autorizaþiei pot fi
contestate în instanþã, în condiþiile legii.

(2) Nerespectarea termenului prevãzut la art. 9 se
sancþioneazã cu amendã de 500.000 lei pentru fiecare zi
de întârziere.

Art. 21. Ñ Constituie contravenþia prevãzutã de art. 1
lit. a) din Legea nr. 12/1990 privind protejarea populaþiei
împotriva unor activitãþi comerciale ilicite, republicatã, cu
modificãrile ºi completãrile ulterioare, ºi se sancþioneazã,
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potrivit legii, începerea desfãºurãrii oricãrei activitãþi
comerciale înainte de obþinerea autorizaþiei ºi a certificatului
de înregistrare, prevãzute de prezenta lege.

Art. 22. Ñ Persoanele fizice independente ºi asociaþiile
familiale care s-au înfiinþat în baza Legii nr. 507/2002
privind organizarea ºi desfãºurarea unor activitãþi
economice de cãtre persoane fizice sau care ºi-au
preschimbat autorizaþia emisã în baza Decretului-lege
nr. 54/1990 privind organizarea ºi desfãºurarea unor
activitãþi economice pe baza liberei iniþiative nu au obligaþia
de preschimbare a autorizaþiei.

Art. 23. Ñ În aplicarea prevederilor prezentei legi vor fi
elaborate norme metodologice care vor fi aprobate prin
hotãrâre a Guvernului, la propunerea comunã a Agenþiei
Naþionale pentru Întreprinderi Mici ºi Mijlocii ºi Cooperaþie,
a Ministerului Administraþiei ºi Internelor ºi a Ministerului
Justiþiei Ñ Oficiul Naþional al Registrului Comerþului, în

termen de 60 de zile de la publicarea prezentei legi în
Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 24. Ñ (1) Prezenta lege intrã în vigoare la 90 de
zile de la data publicãrii în Monitorul Oficial al României,
Partea I.

(2) Pe data intrãrii în vigoare a prezentei legi se
abrogã:

a) Legea nr. 507/2002 privind organizarea ºi
desfãºurarea unor activitãþi economice de cãtre persoane
fizice, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr. 582 din 6 august 2002, cu modificãrile ulterioare; 

b) Hotãrârea Guvernului nr. 58/2003 pentru aprobarea
Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 507/2002
privind organizarea ºi desfãºurarea unor activitãþi
economice de cãtre persoane fizice, publicatã în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 108 din 20 februarie
2003, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, precum ºi
orice alte dispoziþii contrare.
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Aceastã lege a fost adoptatã de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 ºi ale art. 76 alin. (2) din
Constituþia României, republicatã.

PREªEDINTELE CAMEREI DEPUTAÞILOR
VALER DORNEANU

PREªEDINTELE SENATULUI
NICOLAE VÃCÃROIU

PREªEDINTELE ROMÂNIEI

D E C R E T
pentru promulgarea Legii privind autorizarea persoanelor
fizice ºi a asociaþiilor familiale care desfãºoarã activitãþi

economice în mod independent
În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) ºi ale art. 100 alin. (1) din

Constituþia României, republicatã,

Preºedintele României d e c r e t e a z ã:

Articol unic. Ñ Se promulgã Legea privind autorizarea persoanelor
fizice ºi a asociaþiilor familiale care desfãºoarã activitãþi economice în mod
independent ºi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al
României, Partea I.

PREªEDINTELE ROMÂNIEI
ION ILIESCU

Bucureºti, 26 iunie 2004.
Nr. 520.

«

Bucureºti, 28 iunie 2004.
Nr. 300.

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

C A M E R A  D E P U T A Þ I L O R S E N A T U L

L E G E
privind statutul magistraþilor

Parlamentul României adoptã prezenta lege.

TITLUL I
Dispoziþii generale

CAPITOLUL I
Principii

Art. 1. Ñ (1) Justiþia se înfãptuieºte de judecãtori în
numele legii ºi are ca scop apãrarea ordinii de drept ºi
garantarea respectãrii drepturilor, a libertãþilor ºi a
intereselor legitime ale persoanelor.

(2) Judecãtorii sunt independenþi, se supun numai legii
ºi trebuie sã fie imparþiali. 

(3) Orice persoanã, organizaþie, autoritate sau instituþie
este datoare sã respecte independenþa judecãtorilor. 

Art. 2. Ñ Judecãtorii, procurorii ºi magistraþii-asistenþi ai
Înaltei Curþi de Casaþie ºi Justiþie au calitatea de magistraþi
ºi fac parte din corpul magistraþilor. 

Art. 3. Ñ (1) Judecãtorii numiþi de Preºedintele României
sunt inamovibili, în condiþiile prezentei legi. 

(2) Judecãtorii inamovibili pot fi mutaþi prin transfer,
delegare, detaºare sau promovare, numai cu acordul lor, ºi
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pot fi suspendaþi sau eliberaþi din funcþie în condiþiile
prevãzute de prezenta lege.

Art. 4. Ñ (1) Procurorii numiþi de Preºedintele României
se bucurã de stabilitate, în condiþiile prezentei legi ºi ale
Legii privind Consiliul Superior al Magistraturii. 

(2) Procurorii care se bucurã de stabilitate pot fi mutaþi
prin transfer, detaºare sau promovare, numai cu acordul
lor. Ei pot fi delegaþi, suspendaþi sau eliberaþi din funcþie în
condiþiile prevãzute de prezenta lege.

Art. 5. Ñ (1) Magistraþii sunt obligaþi ca, prin întreaga lor
activitate, sã asigure supremaþia legii, sã respecte drepturile
ºi libertãþile persoanelor, precum ºi egalitatea lor în faþa
legii ºi sã asigure un tratament juridic nediscriminatoriu
tuturor participanþilor la procedurile judiciare, indiferent de
calitatea acestora, sã respecte normele deontologice ale
profesiei de magistrat ºi sã participe la formarea
profesionalã continuã. 

(2) Judecãtorii nu pot refuza sã judece pe motiv cã
legea nu prevede, este neclarã sau incompletã.

CAPITOLUL II
Incompatibilitãþi ºi interdicþii

Art. 6. Ñ Funcþiile de judecãtor, procuror, magistrat-
asistent ºi asistent judiciar sunt incompatibile cu orice alte
funcþii publice sau private, cu excepþia funcþiilor didactice
din învãþãmântul superior, în condiþiile legii.

Art. 7. Ñ (1) Magistraþilor le este interzis:
a) sã desfãºoare activitãþi comerciale, direct sau prin

persoane interpuse;
b) sã desfãºoare activitãþi de arbitraj în litigii civile,

comerciale sau de altã naturã;
c) sã aibã calitatea de asociat sau de membru în

organele de conducere, administrare sau control la societãþi
civile, societãþi comerciale, inclusiv bãnci sau alte instituþii
de credit, societãþi de asigurare ori financiare, companii
naþionale, societãþi naþionale sau regii autonome;

d) sã aibã calitatea de membru al unui grup de interes
economic.

(2) Prin derogare de la regula prevãzutã la alin. (1)
lit. c), magistraþii pot fi acþionari sau asociaþi ca urmare a
legii privind privatizarea în masã.

Art. 8. Ñ (1) Magistraþii nu se subordoneazã scopurilor
ºi doctrinelor politice. 

(2) Magistraþii nu pot sã facã parte din partide sau
formaþiuni politice ºi nici sã desfãºoare activitãþi cu caracter
politic. 

(3) Magistraþii sunt obligaþi ca în exercitarea atribuþiilor
sã se abþinã de la exprimarea sau manifestarea, în orice
mod, a convingerilor lor politice. 

Art. 9. Ñ (1) Magistraþii nu îºi pot exprima public opinia
cu privire la procese aflate în curs de desfãºurare sau
asupra unor cauze cu care a fost sesizat parchetul.

(2) Magistraþilor nu le este permis sã comenteze sau sã
justifice în presã ori în emisiuni audiovizuale hotãrârile sau
soluþiile date în dosarele rezolvate de ei.

(3) Magistraþii nu pot sã dea consultaþii scrise sau
verbale în probleme litigioase, chiar dacã procesele
respective sunt pe rolul altor instanþe sau parchete decât
acelea în cadrul cãrora îºi exercitã funcþia ºi nu pot
îndeplini orice altã activitate care, potrivit legii, se
realizeazã de avocat. 

(4) Magistraþilor le este permis sã pledeze, în condiþiile
prevãzute de lege, numai în cauzele lor personale, ale
ascendenþilor ºi descendenþilor, ale soþilor, precum ºi ale
persoanelor puse sub tutela sau curatela lor. Chiar ºi în
asemenea situaþii însã magistraþilor nu le este îngãduit sã se
foloseascã de calitatea pe care o au pentru a influenþa soluþia
instanþei de judecatã sau a parchetului ºi trebuie sã evite a
se crea aparenþa cã ar putea influenþa în orice fel soluþia.

Art. 10. Ñ (1) Magistraþii pot participa la elaborarea de
publicaþii sau studii de specialitate, a unor lucrãri literare ori

ºtiinþifice sau la emisiuni audiovizuale, cu excepþia celor cu
caracter politic.

(2) Magistraþii pot fi membri ai unor comisii de
examinare sau de întocmire a proiectelor de acte
normative, a unor documente interne sau internaþionale, cu
acordul conducãtorului instanþei sau al parchetului.

(3) Magistraþii pot fi membri ai societãþilor ºtiinþifice sau
academice, precum ºi ai asociaþiilor sau fundaþiilor care au
scop ºtiinþific ori profesional.

TITLUL II
Cariera magistraþilor

CAPITOLUL I
Recrutarea ºi formarea profesionalã iniþialã 

a magistraþilor

Art. 11. Ñ Recrutarea magistraþilor se face prin concurs,
pe baza competenþei profesionale, a aptitudinilor ºi a bunei
reputaþii.

Art. 12. Ñ Recrutarea ºi formarea profesionalã iniþialã în
vederea ocupãrii funcþiei de magistrat se realizeazã prin
Institutul Naþional al Magistraturii.

Art. 13. Ñ (1) Admiterea la Institutul Naþional al
Magistraturii se face cu respectarea principiilor transparenþei
ºi egalitãþii, exclusiv pe bazã de concurs.

(2) La concursul pentru admiterea la Institutul Naþional
al Magistraturii se poate înscrie persoana care îndeplineºte
cumulativ urmãtoarele condiþii:

a) are cetãþenia românã, domiciliul în România ºi
capacitate deplinã de exerciþiu;

b) este licenþiatã în drept;
c) nu are antecedente penale, nu are cazier fiscal ºi se

bucurã de o bunã reputaþie;
d) cunoaºte limba românã;
e) este aptã, din punct de vedere medical, pentru

exercitarea funcþiei. Comisia medicalã se numeºte prin
ordin comun al ministrului justiþiei ºi al ministrului sãnãtãþii.

Art. 14. Ñ (1) Concursul de admitere se organizeazã
anual la data ºi locul stabilite de Institutul Naþional al
Magistraturii, cu aprobarea Consiliului Superior al
Magistraturii. Data, locul, modul de desfãºurare a
concursului de admitere ºi numãrul de locuri scoase la
concurs se aduc la cunoºtinþã  printr-un comunicat de
presã ºi se publicã în Monitorul Oficial al României,
Partea a III-a, pe pagina de Internet a Consiliului Superior
al Magistraturii ºi pe cea a Institutului Naþional al
Magistraturii, cu cel puþin 90 de zile înainte de data
stabilitã pentru concurs.

(2) Consiliul Superior al Magistraturii stabileºte în fiecare
an numãrul de cursanþi, în funcþie de posturile de judecãtori
ºi procurori vacante, precum ºi de cele care vor fi
înfiinþate. 

(3) Comisia de admitere, comisia de elaborare a
subiectelor ºi comisia de soluþionare a contestaþiilor sunt
numite prin hotãrâre a Consiliului Superior al Magistraturii.
Verificarea dosarelor candidaþilor ºi îndeplinirea condiþiilor
prevãzute la art. 13 alin. (2) se realizeazã de comisia de
admitere.

(4) Rezultatele concursului se afiºeazã la sediul
Institutului Naþional al Magistraturii ºi se aduc la cunoºtinþã
publicã pe pagina de Internet a Consiliului Superior al
Magistraturii ºi pe cea a Institutului Naþional al Magistraturii.

(5) Candidaþii nemulþumiþi de rezultatele concursului pot
formula contestaþii în termen de 3 zile de la afiºare la
comisia de soluþionare a contestaþiilor. Aceasta le va
soluþiona în termen de 3 zile. Decizia comisiei de
soluþionare a contestaþiilor este irevocabilã, dispoziþiile
alin. (4) fiind aplicabile în mod corespunzãtor.

Art. 15. Ñ (1) Cursanþii Institutului Naþional al
Magistraturii au calitatea de auditori de justiþie.



(2) Formarea profesionalã iniþialã în cadrul Institutului
Naþional al Magistraturii constã în pregãtirea teoreticã ºi
practicã a auditorilor de justiþie pentru a deveni judecãtori
sau procurori. 

(3) Durata cursurilor de formare profesionalã a
auditorilor de justiþie este de 2 ani. Dupã primul an de
cursuri, auditorii de justiþie opteazã, în ordinea mediilor ºi
în raport cu numãrul posturilor, pentru funcþia de judecãtor
sau procuror. 

(4) În perioada cursurilor, auditorii de justiþie efectueazã
stagii de practicã în cadrul instanþelor judecãtoreºti ºi al
parchetelor, asistã la ºedinþele de judecatã ºi la activitatea
de urmãrire penalã, pentru a cunoaºte în mod direct
activitãþile pe care le desfãºoarã magistraþii ºi personalul
auxiliar de specialitate.

(5) Programul de formare profesionalã a auditorilor de
justiþie se aprobã de Consiliul Superior al Magistraturii, la
propunerea Institutului Naþional al Magistraturii.

Art. 16. Ñ (1) Auditorii de justiþie beneficiazã de o
indemnizaþie lunarã corespunzãtoare funcþiei de magistrat
stagiar, în raport cu vechimea pe care o au ca auditori.

(2) Indemnizaþia auditorilor de justiþie prevãzutã la
alin. (1) are natura ºi regimul juridic al unui drept salarial
ºi se stabileºte pe baza indemnizaþiei brute prevãzute de
lege pentru magistraþii stagiari.

(3) Indemnizaþiile auditorilor de justiþie se plãtesc din
fondul prevãzut în bugetul anual aprobat al Consiliului
Superior al Magistraturii.

(4) Perioada în care o persoanã a avut calitatea de
auditor de justiþie, dacã a promovat examenul de absolvire
a Institutului Naþional al Magistraturii, constituie vechime în
magistraturã.

(5) Prevederile alin. (1)Ñ(4) se aplicã ºi auditorilor de
justiþie proveniþi din alte þãri, pe baza înþelegerilor încheiate
cu ministerele de justiþie din þãrile respective.

Art.17. Ñ (1) Abaterile disciplinare ale auditorilor de
justiþie de la îndatoririle ce le revin potrivit legii sau
Regulamentului Institutului Naþional al Magistraturii se
sancþioneazã disciplinar. 

(2) Sancþiunile disciplinare aplicabile auditorilor de justiþie
sunt:

a) avertismentul;
b) diminuarea indemnizaþiei cu pânã la 15% pe o

perioadã de la o lunã la 3 luni sau proporþional cu
numãrul absenþelor nemotivate, dacã acestea depãºesc
8 ore într-o lunã;

c) exmatricularea din Institutul Naþional al Magistraturii. 
(3) Avertismentul se aplicã, în scris, de directorul

Institutului Naþional al Magistraturii ºi poate fi contestat la
consiliul ºtiinþific al institutului.

(4) Sancþiunile prevãzute la alin. (2) lit. b) ºi c) se
aplicã de consiliul ºtiinþific al Institutului Naþional al
Magistraturii. 

(5) Hotãrârile consiliului ºtiinþific prevãzute la alin. (3) ºi
(4) pot fi atacate la instanþa de contencios administrativ ºi
fiscal competentã. 

(6) În cazul exmatriculãrii din Institutul Naþional al
Magistraturii, cel sancþionat este obligat sã restituie
indemnizaþia ºi cheltuielile de ºcolarizare.

(7) Procedura de constatare a abaterilor ºi de aplicare
a sancþiunilor disciplinare se stabileºte prin Regulamentul
Institutului Naþional al Magistraturii.

Art. 18. Ñ (1) Dupã încheierea cursurilor în cadrul
Institutului Naþional al Magistraturii, auditorii de justiþie
susþin un examen de absolvire, constând în probe teoretice
ºi practice, prin care se verificã însuºirea cunoºtinþelor
necesare exercitãrii funcþiei de judecãtor sau de procuror. 

(2) Auditorii de justiþie care au promovat examenul
prevãzut la alin. (1) vor fi numiþi, potrivit legii, de regulã, în
funcþiile pentru care au optat dupã primul an de cursuri în
cadrul Institutului Naþional al Magistraturii.

(3) Auditorii de justiþie care nu promoveazã examenul
de absolvire se pot prezenta încã o datã pentru susþinerea
acestuia la urmãtoarea sesiune organizatã de Institutul
Naþional al Magistraturii. În cazul în care auditorul de
justiþie nu se prezintã, în mod nejustificat, la examen sau
nu promoveazã examenul în a doua sesiune, el nu poate
fi numit ca magistrat ºi este obligat sã restituie
indemnizaþia ºi cheltuielile de ºcolarizare.

Art. 19. Ñ (1) Absolvenþii Institutului Naþional al
Magistraturii sunt obligaþi sã îndeplineascã timp de 6 ani
funcþia de judecãtor sau de procuror.

(2) În cazul în care un magistrat absolvent al Institutului
Naþional al Magistraturii este eliberat din funcþie înainte de
expirarea perioadei de 6 ani, din iniþiativa sa ori din motive
care îi sunt imputabile, el este obligat sã restituie
indemnizaþia de auditor de justiþie ºi cheltuielile de
ºcolarizare efectuate cu formarea sa, proporþional cu timpul
rãmas pânã la împlinirea termenului prevãzut la alin. (1).

CAPITOLUL II
Magistraþii stagiari

Art. 20. Ñ (1) Judecãtorii stagiari ºi procurorii stagiari
sunt numiþi în funcþie de cãtre Consiliul Superior al
Magistraturii, pe baza rezultatelor obþinute la examenul de
absolvire a Institutului Naþional al Magistraturii.

(2) Judecãtorii stagiari ºi procurorii stagiari pot fi numiþi
în funcþie numai la judecãtorii sau, dupã caz, la parchetele
de pe lângã acestea. 

Art. 21. Ñ (1) Durata stagiului este de 3 ani. 
(2) În perioada stagiului, judecãtorii ºi procurorii sunt

obligaþi sã continue formarea profesionalã, sub coordonarea
unui judecãtor sau procuror anume desemnat de
preºedintele judecãtoriei sau, dupã caz, de prim-procurorul
parchetului de pe lângã aceastã instanþã.

(3) Conducerea instanþelor ºi a parchetelor este obligatã
sã asigure toate condiþiile pentru buna desfãºurare a
stagiului.

Art. 22. Ñ (1) Judecãtorii stagiari au dreptul sã facã
parte din completul de judecatã numai alãturi de un
judecãtor inamovibil.

(2) Procurorii stagiari au dreptul sã punã concluzii în
instanþã, sã efectueze ºi sã semneze acte procedurale, sub
coordonarea unui procuror care se bucurã de stabilitate. 

Art. 23. Ñ (1) Judecãtorul sau procurorul care rãspunde
de coordonarea magistraþilor stagiari întocmeºte anual un
referat de evaluare individualã privind însuºirea
cunoºtinþelor practice specifice activitãþii de judecãtor sau
de procuror.

(2) În vederea prezentãrii la examenul de capacitate,
ultimul referat de evaluare individualã cuprinde în mod
obligatoriu avizul consultativ al preºedintelui curþii de apel
sau al procurorului general al parchetului de pe lângã
curtea de apel.

Art. 24. Ñ (1) Dupã încheierea perioadei de stagiu,
magistraþii stagiari sunt obligaþi sã se prezinte la examenul
de capacitate. În cazul în care magistratul stagiar este
respins la examenul de capacitate, el este obligat sã se
prezinte la sesiunea urmãtoare. 

(2) Lipsa nejustificatã de la examenul de capacitate sau
respingerea candidatului la douã sesiuni atrage pierderea
calitãþii de judecãtor stagiar sau de procuror stagiar.

(3) Persoana care, din motive justificate, nu s-a
prezentat la examenul de capacitate poate susþine acest
examen dacã de la încheierea stagiului pânã la data fixatã
pentru examen nu au trecut mai mult de 2 ani. Dispoziþiile
alin. (2) se aplicã în mod corespunzãtor. 

(4) Dupã trecerea termenului de 2 ani, persoanele
prevãzute la alin. (3) sunt obligate sã efectueze din nou
stagiul, potrivit legii.

Art. 25. Ñ (1) Examenul de capacitate al magistraþilor
stagiari se organizeazã anual de Consiliul Superior al
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Magistraturii, prin intermediul Institutului Naþional al
Magistraturii.

(2) Data, locul ºi modul de desfãºurare a examenului
de capacitate se publicã în Monitorul Oficial al României,
Partea a III-a, precum ºi pe pagina de Internet a
Consiliului Superior al Magistraturii ºi pe cea a Institutului
Naþional al Magistraturii, cu cel puþin 90 de zile înainte de
data stabilitã pentru examenul de capacitate.

(3) Cererile de înscriere la examenul de capacitate,
însoþite de referatele de evaluare ºi de celelalte acte
necesare potrivit Regulamentului privind examenul de
capacitate al magistraþilor stagiari, se depun la Institutul
Naþional al Magistraturii în termen de 60 de zile de la
publicarea datei examenului.

Art. 26. Ñ (1) Comisia pentru examenul de capacitate
este alcãtuitã din judecãtori de la Înalta Curte de Casaþie
ºi Justiþie, procurori de la Parchetul de pe lângã Înalta
Curte de Casaþie ºi Justiþie, judecãtori de la curþile de
apel, procurori de la parchetele de pe lângã curþile de
apel, cadre didactice din învãþãmântul juridic universitar
acreditat sau din Institutul Naþional al Magistraturii, numiþi
prin hotãrâre a Consiliului Superior al Magistraturii. 

(2) Comisiile pentru examenul de capacitate sunt
alcãtuite, dupã caz, din judecãtori, respectiv procurori,
precum ºi din cadre didactice din învãþãmântul juridic
universitar acreditat.

Art. 27. Ñ (1) Examenul de capacitate constã în
verificarea cunoºtinþelor teoretice ºi practice prin probe
scrise ºi orale. 

(2) Probele cu caracter teoretic au ca obiect
fundamentele constituþionale ale statului de drept, instituþiile
de bazã ale dreptului, organizarea judiciarã ºi Codul
deontologic al magistraþilor. La susþinerea probelor orale
participã cel puþin 3 membri ai comisiei prevãzute la
art. 26 alin. (1).

(3) Probele cu caracter practic constau în soluþionarea
de speþe ºi întocmirea de acte judiciare, distincte pentru
judecãtori ºi procurori, în funcþie de specificul activitãþii
acestora.

Art. 28. Ñ (1) Rezultatele examenului de capacitate se
înscriu în tabelul de clasificare a candidaþilor, care se
afiºeazã la sediul Institutului Naþional al Magistraturii ºi se
aduc la cunoºtinþã publicã pe pagina de Internet a
Consiliului Superior al Magistraturii ºi pe cea a Institutului
Naþional al Magistraturii.

(2) Dupã întocmirea tabelului de clasificare a
candidaþilor, Consiliul Superior al Magistraturii valideazã
examenul de capacitate, în prima ºedinþã care urmeazã
afiºãrii rezultatelor.

(3) Consiliul Superior al Magistraturii poate invalida, în
tot sau în parte, examenul de capacitate în cazurile în
care constatã cã nu au fost respectate condiþiile prevãzute
de lege sau de regulament privind organizarea examenului
sau cã existã dovada sãvârºirii unor fraude.

Art. 29. Ñ (1) Dupã validarea examenului de capacitate,
lista tuturor posturilor vacante de la judecãtorii ºi parchetele
de pe lângã aceste instanþe se publicã de îndatã, separat
pentru judecãtori ºi procurori, în Monitorul Oficial al
României, Partea a III-a, ºi se afiºeazã la sediile instanþelor
ºi parchetelor, prin grija Consiliului Superior al Magistraturii.

(2) Candidaþii declaraþi admiºi la examenul de capacitate
au dreptul, în ordinea mediilor, sã-ºi aleagã posturile, în
termen de 15 zile libere de la publicarea acestora în
Monitorul Oficial al României, Partea a III-a. Judecãtorii
stagiari pot opta numai pentru posturi de judecãtor, iar
procurorii stagiari numai pentru posturi de procuror.

(3) Candidatului care nu ºi-a exercitat dreptul de
alegere a postului în termenul prevãzut la alin. (2) i se
propune, din oficiu, un post de cãtre Consiliul Superior al
Magistraturii. Refuzul de a accepta propunerea este
considerat demisie.

(4) La medii egale are prioritate la alegerea postului, în
urmãtoarea ordine, deþinãtorul titlului de doctor în drept, cel
care are o vechime mai mare în magistraturã ori
magistratul care funcþioneazã la instanþa sau parchetul
pentru care a optat.

(5) Repartizarea pe posturi se afiºeazã la sediul
Consiliului Superior al Magistraturii, al instanþelor ºi al
parchetelor, se comunicã persoanelor interesate ºi se
publicã pe pagina de Internet a Consiliului Superior al
Magistraturii.

CAPITOLUL III
Numirea magistraþilor

Art. 30. Ñ (1) Judecãtorii inamovibili ºi procurorii care
se bucurã de stabilitate sunt numiþi de Preºedintele
României, la propunerea Consiliului Superior al
Magistraturii.

(2) Propunerile de numire se fac în cel mult 3 luni de
la data validãrii examenului de capacitate. 

(3) În perioada dintre data validãrii examenului de
capacitate ºi data intrãrii în vigoare a actului de numire de
cãtre Preºedintele României, magistraþii în funcþie primesc
salariul corespunzãtor funcþiei imediat superioare celei de
magistrat stagiar.

Art. 31. Ñ (1) Pot fi numiþi în magistraturã, pe bazã de
concurs, personalul de specialitate juridicã asimilat
magistraþilor potrivit prezentei legi, precum ºi avocaþii,
notarii, asistenþii judiciari, consilierii juridici, persoanele care
au îndeplinit funcþii de specialitate juridicã în aparatul
Parlamentului, Administraþiei Prezidenþiale, Guvernului, Curþii
Constituþionale, Avocatului Poporului, Curþii de Conturi sau
al Consiliului Legislativ, cu o vechime în specialitate de cel
puþin 5 ani.

(2) În termen de cel mult 3 luni de la data validãrii
concursului prevãzut la alin. (1), Consiliul Superior al
Magistraturii propune Preºedintelui României numirea în
funcþia de judecãtor sau, dupã caz, de procuror a
candidaþilor admiºi. 

(3) Dupã numirea în funcþia de magistrat, persoanele
prevãzute la alin. (1) sunt obligate sã urmeze, pe o
perioadã de 6 luni, un curs de formare profesionalã în
cadrul Institutului Naþional al Magistraturii. 

(4) Judecãtorii Curþii Constituþionale care, la data numirii,
aveau funcþia de judecãtor sau de procuror au dreptul, la
încetarea mandatului, sã revinã la postul deþinut anterior. 

(5) Profesorii universitari din învãþãmântul juridic superior
acreditat, precum ºi persoanele care au îndeplinit funcþia
de magistrat sau magistrat-asistent la Înalta Curte de
Casaþie ºi Justiþie cel puþin 5 ani de la numire în condiþiile
legii ºi care ºi-au încetat activitatea din motive neimputabile
pot fi numite în magistraturã fãrã concurs.

Art. 32. Ñ (1) Înainte de a începe sã-ºi exercite funcþia,
judecãtorii ºi procurorii depun urmãtorul jurãmânt: �Jur sã
respect Constituþia ºi legile þãrii, sã apãr drepturile ºi
libertãþile fundamentale ale persoanei, sã-mi îndeplinesc
atribuþiile cu onoare, conºtiinþã ºi fãrã pãrtinire.Ó

(2) Refuzul depunerii jurãmântului atrage, de drept,
nulitatea numirii în funcþie.

(3) Jurãmântul se depune în ºedinþã solemnã, în faþa
magistraþilor instanþei sau, dupã caz, ai parchetului la care
a fost numit magistratul, dupã citirea actului de numire. 

(4) Depunerea jurãmântului se consemneazã într-un
proces-verbal, care se semneazã de conducãtorul instanþei
sau, dupã caz, al parchetului ºi de doi dintre magistraþii
prezenþi, precum ºi de cel care a depus jurãmântul.

(5) Depunerea jurãmântului nu este necesarã în cazul
transferului sau al promovãrii judecãtorului ori procurorului
în altã funcþie în cadrul corpului magistraþilor.

(6) Actele efectuate de magistrat înainte de depunerea
jurãmântului sunt nule. 
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CAPITOLUL IV
Formarea profesionalã continuã ºi evaluarea periodicã 

a magistraþilor

Art. 33. Ñ (1) Formarea profesionalã continuã a
magistraþilor constituie garanþia independenþei ºi
imparþialitãþii în exercitarea funcþiei.

(2) Formarea profesionalã continuã trebuie sã þinã
seama de dinamica procesului legislativ ºi constã, în
principal, în cunoaºterea ºi aprofundarea legislaþiei interne,
a documentelor europene ºi internaþionale la care România
este parte, a jurisprudenþei instanþelor judecãtoreºti ºi a
Curþii Constituþionale, a jurisprudenþei Curþii Europene a
Drepturilor Omului ºi a Curþii de Justiþie a Comunitãþilor
Europene, a dreptului comparat, a normelor deontologice
ale profesiei de magistrat, precum ºi în abordarea
multidisciplinarã a instituþiilor cu caracter de noutate. 

Art. 34. Ñ Responsabilitatea pentru formarea
profesionalã continuã a magistraþilor revine Institutului
Naþional al Magistraturii, conducãtorilor instanþelor sau
parchetelor la care aceºtia îºi desfãºoarã activitatea,
precum ºi fiecãrui magistrat, prin pregãtire individualã.

Art. 35. Ñ (1) Magistraþii participã, cel puþin o datã la
3 ani, la programe de formare profesionalã continuã
organizate de Institutul Naþional al Magistraturii, de instituþii
de învãþãmânt superior din þarã sau din strãinãtate ori la
alte forme de perfecþionare profesionalã.

(2) Consiliul Superior al Magistraturii aprobã anual, la
propunerea Institutului Naþional al Magistraturii, programul
de formare profesionalã continuã a magistraþilor.

(3) Formarea profesionalã continuã a magistraþilor se
realizeazã þinându-se seama de necesitatea specializãrii lor.

Art. 36. Ñ (1) În cadrul fiecãrei curþi de apel ºi în
cadrul fiecãrui parchet de pe lângã curtea de apel se
organizeazã periodic activitãþi de formare profesionalã
continuã, constând în consultãri, dezbateri, seminarii,
sesiuni sau mese rotunde, cu participarea Institutului
Naþional al Magistraturii. Tematica acestora se aprobã de
Consiliul Superior al Magistraturii. 

(2) Preºedintele curþii de apel sau, dupã caz, procurorul
general al parchetului de pe lângã curtea de apel
desemneazã magistraþii care rãspund de organizarea
activitãþii de formare profesionalã continuã a magistraþilor
de la curtea de apel ºi instanþele din circumscripþia
acesteia, respectiv de la parchetul de pe lângã curtea de
apel ºi parchetele subordonate.

Art. 37. Ñ (1) Pentru verificarea îndeplinirii criteriilor de
competenþã profesionalã a magistraþilor, activitatea acestora
este supusã anual unei evaluãri privind îndeplinirea cu
celeritate a lucrãrilor, practica de casare sau, dupã caz,
infirmãrile de soluþii, obligaþia de formare profesionalã
continuã, comportamentul în cadrul raporturilor de serviciu ºi
îndeplinirea celorlalte îndatoriri profesionale prevãzute de lege.

(2) Evaluarea prevãzutã la alin. (1) se face de comisii
constituite în circumscripþia curþii de apel, respectiv a
parchetului de pe lângã curtea de apel, prin hotãrâre a
Consiliului Superior al Magistraturii, separat pentru
judecãtori ºi procurori. 

(3) Evaluarea judecãtorilor Înaltei Curþi de Casaþie ºi
Justiþie, a procurorilor din Parchetul de pe lângã Înalta
Curte de Casaþie ºi Justiþie ºi Parchetul Naþional
Anticorupþie se face de comisii constituite prin hotãrâre a
Consiliului Superior al Magistraturii.

(4) Criteriile de evaluare a activitãþii profesionale a
magistraþilor sunt prevãzute în anexa care face parte
integrantã din prezenta lege.

(5) Regulamentul privind procedura de evaluare a
activitãþii profesionale a magistraþilor se aprobã prin
hotãrâre a Consiliului Superior al Magistraturii.

Art. 38. Ñ (1) Prin raportul de evaluare a activitãþii
profesionale a magistratului, întocmit de comisiile prevãzute la
art. 37 alin. (2) sau (3), se poate acorda unul dintre
calificativele: foarte bine, bine, satisfãcãtor sau nesatisfãcãtor.

(2) Judecãtorii sau procurorii nemulþumiþi de calificativul
acordat pot face contestaþie la secþia corespunzãtoare a
Consiliului Superior al Magistraturii, în termen de 30 de zile
de la comunicare.

(3) În soluþionarea contestaþiei, secþiile Consiliului
Superior al Magistraturii pot cere conducãtorului instanþei
sau parchetului ori comisiilor prevãzute la art. 37 alin. (2)
sau (3) orice informaþii pe care le considerã necesare, iar
citarea magistratului pentru a fi audiat este obligatorie.

(4) Hotãrârile secþiilor pot fi atacate la plenul Consiliului
Superior al Magistraturii. Hotãrârile plenului Consiliului
Superior al Magistraturii, ca instanþã de judecatã, sunt
definitive ºi irevocabile.

Art. 39. Ñ (1) Magistraþii care primesc calificativul
nesatisfãcãtor sunt obligaþi sã urmeze pentru o perioadã
cuprinsã între 3 ºi 6 luni cursuri speciale organizate de
Institutul Naþional al Magistraturii.

(2) Magistraþii care primesc calificativul satisfãcãtor în
urma a douã evaluãri consecutive sunt obligaþi sã urmeze
pentru o perioadã cuprinsã între 3 ºi 6 luni cursuri speciale
organizate de Institutul Naþional al Magistraturii.

(3) Cursurile prevãzute la alin. (1) ºi (2) se încheie prin
susþinerea unui examen, în condiþiile prezentei legi.

(4) Magistratul care primeºte în urma a douã evaluãri
consecutive calificativul nesatisfãcãtor sau care nu a
promovat examenul prevãzut la alin. (3) este eliberat din
funcþie pentru incapacitate profesionalã de cãtre Preºedintele
României, la propunerea Consiliului Superior al Magistraturii.

Art. 40. Ñ (1) Evoluþia carierei de magistrat de la intrarea
în magistraturã pânã la încetarea funcþiei se consemneazã
în fiºa din dosarul profesional, care se întocmeºte ºi se
pãstreazã de Consiliul Superior al Magistraturii.

(2) Datele conþinute în dosarul profesional sunt
confidenþiale, în condiþiile prevãzute de lege. 

(3) Magistratul are acces la propriul dosar profesional ºi
poate obþine copii ale actelor existente în dosar.

Art. 41. Ñ (1) Consiliul Superior al Magistraturii
constituie ºi actualizeazã o bazã de date cuprinzând
magistraþii care s-au remarcat în activitatea lor profesionalã.

(2) În aprecierea activitãþii profesionale se acordã
importanþã urmãtoarelor criterii:

a) rezultatele evaluãrilor activitãþii profesionale a
magistratului;

b) deþinerea de titluri ºi grade academice sau didactice
în învãþãmântul juridic superior;

c) absolvirea unor cursuri de specializare;
d) susþinerea de comunicãri ºtiinþifice, referate sau alte

lucrãri în cadrul unor congrese, seminarii, mese rotunde
sau al altor forme de dezbatere ºtiinþificã;

e) publicarea de lucrãri de specialitate juridicã;
f) deþinerea unor funcþii de specialitate în institute de

cercetare interne sau internaþionale;
g) cunoaºterea unor limbi strãine;
h) deþinerea cunoºtinþelor de operare pe calculator;
i) orice alte asemenea elemente care pot caracteriza

cariera magistratului. 
(3) Prelucrarea datelor cu caracter personal cuprinse în

baza de date prevãzutã la alin. (1) se realizeazã în
condiþiile legii.

CAPITOLUL V
Promovarea magistraþilor ºi accesul la funcþiile 

de conducere

SECÞIUNEA 1
Promovarea în funcþii de execuþie la tribunale, 

curþi de apel ºi la parchete

Art. 42. Ñ (1) Promovarea în funcþii de execuþie
reprezintã recunoaºterea performanþelor profesionale ale
magistraþilor ºi constituie o componentã a carierei acestora. 

(2) Promovarea magistraþilor se face numai cu
consimþãmântul lor.
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Art. 43. Ñ (1) Promovarea magistraþilor în funcþii de
execuþie se face numai prin concurs organizat la nivel
naþional, þinându-se seama de vechimea în magistraturã ºi
de activitatea profesionalã a magistratului, precum ºi de
posturile vacante existente la tribunale ºi curþi de apel sau,
dupã caz, la parchete.

(2) Concursul pentru promovarea magistraþilor în funcþii
de execuþie se organizeazã, anual sau ori de câte ori este
nevoie, de Institutul Naþional al Magistraturii, prin hotãrâre
a Consiliului Superior al Magistraturii.

(3) Data, locul, modul de desfãºurare a concursului ºi
posturile vacante pentru care se organizeazã concurs se
comunicã tuturor magistraþilor, prin curþile de apel ºi
parchete, cu cel puþin 60 de zile înainte de data stabilitã
pentru concurs.

Art. 44. Ñ (1) Pot participa la concursul de promovare
în funcþii de execuþie magistraþii care în ultimii 3 ani
înaintea concursului au avut calificativul foarte bine, n-au
sãvârºit abateri disciplinare ºi îndeplinesc urmãtoarele
condiþii minime de vechime:

a) 8 ani vechime în magistraturã, pentru promovarea în
funcþiile de judecãtor de tribunal sau tribunal specializat ºi
procuror la parchetul de pe lângã tribunal sau la parchetul
de pe lângã tribunalul specializat pentru minori ºi familie;

b) 12 ani vechime în magistraturã, pentru promovarea
în funcþiile de judecãtor de curte de apel ºi procuror la
parchetul de pe lângã curtea de apel;

c) 15 ani vechime în magistraturã, pentru promovarea
în funcþia de procuror la Parchetul de pe lângã Înalta
Curte de Casaþie ºi Justiþie.

(2) Consiliul Superior al Magistraturii verificã îndeplinirea
condiþiilor prevãzute la alin. (1).

Art. 45. Ñ Magistraþii care îndeplinesc condiþiile
prevãzute la art. 44 pot participa la concurs, în vederea
promovãrii pe loc, în limita numãrului de locuri aprobat
anual de Consiliul Superior al Magistraturii.

Art. 46. Ñ (1) Concursul de promovare în funcþii de
execuþie constã în probe scrise ºi orale, cu caracter
teoretic ºi practic, precum ºi în elaborarea unui studiu de
specialitate.

(2) Probele scrise ºi orale se susþin la una dintre
urmãtoarele discipline, în funcþie de specializarea
magistratului: drept civil, drept penal, drept comercial, drept
administrativ, drept financiar ºi fiscal, dreptul muncii, dreptul
familiei, drept internaþional privat, precum ºi, indiferent de
specializare, procedura civilã sau procedura penalã. Studiul
de specialitate va aborda probleme ce þin de competenþa
instanþei sau a parchetului unde magistratul solicitã
promovarea, jurisprudenþa instanþelor judecãtoreºti ºi a
Curþii Constituþionale, jurisprudenþa Curþii Europene a
Drepturilor Omului, jurisprudenþa Curþii de Justiþie a
Comunitãþilor Europene ºi drept comparat.

Art. 47. Ñ În termen de cel mult 30 de zile de la
comunicarea rezultatelor, Consiliul Superior al Magistraturii
dispune, prin hotãrâre, promovarea magistraþilor declaraþi
admiºi.

SECÞIUNEA a 2-a
Accesul la funcþiile de conducere din cadrul judecãtoriilor,

tribunalelor, curþilor de apel ºi parchetelor

Art. 48. Ñ (1) Promovarea în funcþii de conducere la
instanþele judecãtoreºti ºi parchete se face pe o perioadã
de 5 ani, fãrã posibilitatea reînvestirii, de Consiliul Superior
al Magistraturii, dintre magistraþii care au calificativul foarte
bine în ultimii 5 ani, nu au fost sancþionaþi disciplinar, s-au
remarcat în activitatea profesionalã ºi au o bunã capacitate
de organizare ºi decizie.

(2) Evidenþa posturilor vacante de conducere de la
instanþele judecãtoreºti ºi parchete este publicã ºi
disponibilã permanent pe pagina de Internet a Consiliului
Superior al Magistraturii.

(3) Magistraþii îºi pot depune candidaturile însoþite de un
proiect privind exercitarea atribuþiilor specifice funcþiei de

conducere la instanþa ori parchetul pentru care candideazã,
precum ºi orice alte acte considerate relevante, în termen
de 30 de zile de la publicare, la Consiliul Superior al
Magistraturii.

(4) Selecþia magistraþilor pentru promovarea în funcþii de
conducere se face de Consiliul Superior al Magistraturii, pe
baza dosarelor profesionale, a criteriilor stabilite prin
hotãrâre a Consiliului Superior al Magistraturii, a
informaþiilor cuprinse în baza de date prevãzutã la art. 41
alin. (1), a proiectului menþionat la alin. (3) ºi a unui
interviu.

(5) Pentru realizarea selecþiei prevãzute la alin. (4) sunt
necesare cel puþin douã candidaturi. 

Art. 49. Ñ (1) Pentru promovarea în funcþii de
conducere, sunt necesare urmãtoarele condiþii minime de
vechime:

a) pentru funcþia de preºedinte ºi vicepreºedinte de
judecãtorie, prim-procuror al parchetului de pe lângã
judecãtorie ºi adjunct al acestuia, o vechime de 8 ani în
magistraturã;

b) pentru funcþia de preºedinte, vicepreºedinte ºi
preºedinte de secþie de tribunal sau tribunal specializat,
prim-procuror al parchetului de pe lângã tribunal sau al
parchetului de pe lângã tribunalul pentru minori ºi familie,
adjunct al acestuia ºi procuror ºef secþie al parchetului de
pe lângã tribunal sau al parchetului de pe lângã tribunalul
pentru minori ºi familie, o vechime de 10 ani în
magistraturã;

c) pentru funcþia de preºedinte, vicepreºedinte,
preºedinte de secþie la curtea de apel, procuror general al
parchetului de pe lângã curtea de apel ºi adjunct al
acestuia, procuror ºef secþie al parchetului de pe lângã
curtea de apel, judecãtor inspector ºi procuror inspector, o
vechime de 15 ani în magistraturã;

d) pentru funcþia de consilier al procurorului general al
Parchetului de pe lângã Înalta Curte de Casaþie ºi Justiþie
ºi procuror ºef secþie al Parchetului de pe lângã Înalta
Curte de Casaþie ºi Justiþie, o vechime de 18 ani în
magistraturã.

(2) Pentru promovarea în funcþii de conducere,
magistratul trebuie sã aibã dreptul sã funcþioneze la
instanþa sau, dupã caz, parchetul la care solicitã
promovarea în funcþia de conducere.

Art. 50. Ñ (1) La încetarea mandatului funcþiei de
conducere, magistratul poate opta între depunerea
candidaturii pentru o altã funcþie de conducere din
magistraturã la aceeaºi instanþã sau la acelaºi parchet ori
la altã instanþã sau parchet ori pentru exercitarea funcþiei
de magistrat la orice instanþã sau la orice parchet, în
condiþiile legii.

(2) Revocarea din funcþia de conducere se poate
dispune, dupã caz, de Consiliul Superior al Magistraturii din
oficiu, la propunerea colegiilor de conducere ale instanþelor
sau ale parchetelor ori ca sancþiune disciplinarã, în
condiþiile legii.

SECÞIUNEA a 3-a
Promovarea în funcþia de judecãtor la Înalta Curte de Casaþie 

ºi Justiþie ºi accesul la funcþiile de conducere din cadrul 
Înaltei Curþi de Casaþie ºi Justiþie ºi al Parchetului 

de pe lângã Înalta Curte de Casaþie ºi Justiþie

Art. 51. Ñ (1) Promovarea în funcþia de judecãtor la
Înalta Curte de Casaþie ºi Justiþie se face de cãtre
Consiliul Superior al Magistraturii, dintre judecãtorii sau
procurorii care au calificativul foarte bine în ultimii 5 ani,
nu au fost sancþionaþi disciplinar, s-au remarcat în
activitatea profesionalã ºi au o vechime efectivã în
magistraturã sau în învãþãmântul juridic superior acreditat
de cel puþin 15 ani. 

(2) Evidenþa posturilor vacante de judecãtor la Înalta
Curte de Casaþie ºi Justiþie este publicã ºi disponibilã
permanent pe pagina de Internet a Consiliului Superior al
Magistraturii ºi pe cea a Înaltei Curþi de Casaþie ºi Justiþie.
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(3) Magistraþii care îndeplinesc condiþiile prevãzute la
alin. (1) îºi pot depune candidaturile pentru funcþia de
judecãtor la Înalta Curte de Casaþie ºi Justiþie, însoþite de
orice înscrisuri considerate relevante, în termen de 30 de
zile de la publicare, la Consiliul Superior al Magistraturii.

(4) Candidaturile prevãzute la alin. (3) se analizeazã de
colegiul de conducere al Înaltei Curþi de Casaþie ºi Justiþie,
care prezintã Consiliului Superior al Magistraturii un raport
consultativ asupra promovãrii.

Art. 52. Ñ (1) Preºedintele, vicepreºedintele ºi
preºedinþii de secþii ai Înaltei Curþi de Casaþie ºi Justiþie
sunt numiþi de cãtre Preºedintele României, la propunerea
Consiliului Superior al Magistraturii, dintre judecãtorii Înaltei
Curþi de Casaþie ºi Justiþie care au o vechime minimã de
18 ani în magistraturã sau în învãþãmântul juridic superior
acreditat, pe o perioadã de 5 ani, fãrã posibilitatea
reînvestirii. 

(2) Preºedintele României nu poate refuza numirea în
funcþiile de conducere prevãzute la alin. (1) decât motivat,
aducând la cunoºtinþa Consiliului Superior al Magistraturii
motivele refuzului.

(3) Judecãtorii Înaltei Curþi de Casaþie ºi Justiþie care
îndeplinesc condiþiile prevãzute la alin. (1) îºi pot depune
candidaturile pentru funcþia de preºedinte sau
vicepreºedinte al Înaltei Curþi de Casaþie ºi Justiþie ori
preºedinte de secþie, la Consiliul Superior al Magistraturii,
în termen de 30 de zile de la data la care funcþia de
preºedinte, vicepreºedinte sau preºedinte de secþie a
devenit vacantã. 

(4) Revocarea din funcþie a preºedintelui, a
vicepreºedintelui sau a preºedinþilor de secþii ai Înaltei Curþi
de Casaþie ºi Justiþie se face de cãtre Preºedintele
României, la propunerea Consiliului Superior al
Magistraturii, ca sancþiune disciplinarã.

Art. 53. Ñ (1) Procurorul general al Parchetului de pe
lângã Înalta Curte de Casaþie ºi Justiþie, prim-adjunctul ºi
adjunctul acestuia, precum ºi procurorul general al
Parchetului Naþional Anticorupþie ºi adjunctul acestuia sunt
numiþi de cãtre Preºedintele României, la propunerea
Consiliului Superior al Magistraturii, cu recomandarea
ministrului justiþiei, dintre procurorii care au o vechime
minimã de 18 ani în magistraturã, pe o perioadã de 5 ani,
fãrã posibilitatea reînvestirii. Dispoziþiile art. 52 alin. (2) se
aplicã în mod corespunzãtor.

(2) Revocarea din funcþie a procurorilor cu funcþii de
conducere prevãzuþi la alin. (1) se face de cãtre
Preºedintele României, la propunerea Consiliului Superior al
Magistraturii, ca sancþiune disciplinarã.

Art. 54. Ñ La încetarea mandatului pentru funcþiile de
conducere prevãzute la art. 52 ºi 53, magistratul poate
opta între depunerea candidaturii pentru o altã funcþie de
conducere la aceeaºi instanþã sau parchet sau la altã
instanþã sau parchet ori pentru exercitarea funcþiei de
magistrat la orice instanþã sau parchet.

CAPITOLUL VI
Delegarea, detaºarea ºi transferul

Art. 55. Ñ (1) În cazul în care o judecãtorie, un tribunal
sau un tribunal specializat nu poate funcþiona normal din
cauza absenþei temporare a unor judecãtori, existenþei unor
posturi vacante sau altor asemenea cauze, preºedintele
curþii de apel, la propunerea preºedintelui respectivei
instanþe din circumscripþia acelei curþi de apel, poate
delega, cu acordul lor, judecãtori de la alte instanþe din
circumscripþia menþionatã. 

(2) Delegarea judecãtorilor curþilor de apel se dispune,
cu acordul lor, de Consiliul Superior al Magistraturii, la
solicitarea preºedintelui curþii de apel, cu respectarea
celorlalte condiþii prevãzute la alin. (1).

(3) În interesul serviciului, procurorii pot fi delegaþi de
cãtre procurorul general al Parchetului de pe lângã Înalta
Curte de Casaþie ºi Justiþie.

(4) Delegarea magistraþilor se poate face pe o perioadã
de cel mult 60 de zile ºi poate fi prelungitã cu acordul
magistratului cel mult 60 de zile într-un an.

(5) Pe perioada delegãrii magistraþii beneficiazã de toate
drepturile prevãzute de lege.

Art. 56. Ñ (1) Consiliul Superior al Magistraturii poate
dispune detaºarea magistraþilor, numai cu acordul scris al
acestora, la alte instanþe sau parchete, la Consiliul Superior
al Magistraturii, Institutul Naþional al Magistraturii, Ministerul
Justiþiei sau la unitãþile subordonate acestuia ori la alte
autoritãþi publice.

(2) Durata detaºãrii este cuprinsã între 6 luni ºi 3 ani.
Detaºarea poate fi prelungitã pentru o duratã de pânã la
3 ani, o singurã datã, cu respectarea condiþiilor prevãzute
la alin. (1).

(3) În perioada detaºãrii, judecãtorii ºi procurorii îºi
pãstreazã calitatea de magistraþi ºi beneficiazã de
drepturile prevãzute de lege pentru personalul detaºat.
Când salariul ºi celelalte drepturi bãneºti prevãzute pentru
funcþia în care este detaºat magistratul sunt inferioare celor
de care acesta beneficiazã în calitatea sa de magistrat, el
îºi pãstreazã indemnizaþia de încadrare lunarã ºi celelalte
drepturi bãneºti ale funcþiei de magistrat pe care o deþine.

(4) Dupã încetarea detaºãrii, magistratul revine la postul
deþinut anterior.

Art. 57. Ñ Delegarea ºi detaºarea nu se pot face la
instanþe sau parchete de nivel superior celor la care
magistratul are dreptul sã funcþioneze potrivit legii.

Art. 58. Ñ Transferul magistraþilor de la o instanþã la
altã instanþã sau de la un parchet la alt parchet ori la o
instituþie publicã se aprobã, la cererea celor în cauzã, de
Consiliul Superior al Magistraturii.

Art. 59. Ñ La cerere, judecãtorii pot fi numiþi în funcþia
de procuror, iar procurorii în funcþia de judecãtor, prin
decret al Preºedintelui României, la propunerea Consiliului
Superior al Magistraturii, cu respectarea condiþiilor
prevãzute în prezenta lege.

CAPITOLUL VII
Suspendarea din funcþie ºi încetarea funcþiei de magistrat

Art. 60. Ñ (1) Magistratul este suspendat din funcþie în
urmãtoarele cazuri:

a) când a fost pusã în miºcare acþiunea penalã
împotriva sa;

b) când suferã de o boalã psihicã, care îl împiedicã
sã-ºi exercite funcþia în mod corespunzãtor.

(2) Suspendarea din funcþie a magistratului se dispune
de Consiliul Superior al Magistraturii.

(3) În perioada suspendãrii din funcþie, magistratului nu i
se plãtesc drepturile salariale. Aceastã perioadã nu
constituie vechime în magistraturã.

Art. 61. Ñ (1) În cazul prevãzut la art. 60 alin. (1) lit. a),
Consiliul Superior al Magistraturii comunicã de îndatã
magistratului ºi conducerii instanþei sau  parchetului unde
acesta funcþioneazã hotãrârea prin care s-a dispus
suspendarea din funcþie.

(2) Dacã se dispune scoaterea de sub urmãrire penalã,
încetarea urmãririi penale, achitarea sau încetarea
procesului penal faþã de magistrat, suspendarea din funcþie
înceteazã, iar magistratul este repus în situaþia anterioarã, i
se plãtesc drepturile bãneºti de care a fost lipsit pe
perioada suspendãrii din funcþie ºi i se recunoaºte
vechimea în magistraturã pentru aceastã perioadã.

Art. 62. Ñ (1) În cazul prevãzut la art. 60 alin. (1)
lit. b), boala psihicã se constatã printr-o expertizã de
specialitate, la sesizarea preºedintelui instanþei sau, dupã
caz, a conducãtorului parchetului, iar suspendarea din
funcþie se dispune pe perioada recomandatã de comisia
medicalã de specialitate, numitã în condiþiile art. 13
alin. (2) lit. e).

(2) Dupã expirarea perioadei prevãzute la alin. (1),
Consiliul Superior al Magistraturii, pe baza unei noi
expertize, poate hotãrî încetarea suspendãrii ºi repunerea
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în funcþie a magistratului, prelungirea acesteia sau, dacã
boala este ireversibilã, propune Preºedintelui României
eliberarea sa din funcþie.

(3) În perioada suspendãrii, magistratului i se plãtesc
drepturile de asigurãri sociale de sãnãtate, potrivit legii.

Art. 63. Ñ (1) Magistraþii sunt eliberaþi din funcþie în
urmãtoarele cazuri:

a) demisie;
b) pensionare, potrivit legii;
c) transfer într-o altã funcþie, în condiþiile legii;
d) incapacitate profesionalã;
e) ca sancþiune disciplinarã;
f) condamnarea definitivã a magistratului pentru o

infracþiune;
g) neîndeplinirea oricãreia dintre condiþiile prevãzute la

art. 13 alin. (2).
(2) Eliberarea din funcþie a magistraþilor se dispune prin

decret al Preºedintelui României, la propunerea Consiliului
Superior al Magistraturii. În situaþia prevãzutã la alin. (1)
lit. e), Consiliul Superior al Magistraturii comunicã hotãrârea
de aplicare a sancþiunii rãmasã irevocabilã Administraþiei
Prezidenþiale, în vederea emiterii decretului de eliberare din
funcþie de cãtre Preºedintele României.

(3) Eliberarea din funcþie a magistraþilor stagiari se face
de Consiliul Superior al Magistraturii.

(4) În cazul în care magistratul cere eliberarea din
funcþie prin demisie, Consiliul Superior al Magistraturii
poate stabili un termen de cel mult 30 de zile de la care
demisia sã devinã efectivã, dacã prezenþa magistratului
este necesarã. 

(5) Magistratul eliberat din funcþie din motive
neimputabile îºi pãstreazã gradul profesional dobândit în
ierarhia instanþelor sau a parchetelor.

Art. 64. Ñ (1) Magistraþii pot fi menþinuþi în funcþie, dupã
împlinirea vârstei de pensionare prevãzute de lege, pânã la
vârsta de 68 de ani, cu avizul conform al Consiliului
Superior al Magistraturii, la propunerea preºedintelui curþii
de apel sau, dupã caz, a procurorului general al parchetului
de pe lângã curtea de apel, a preºedintelui Înaltei Curþi de
Casaþie ºi Justiþie, a procurorului general al Parchetului de
pe lângã Înalta Curte de Casaþie ºi Justiþie ori a
procurorului general al Parchetului Naþional Anticorupþie.

(2) În mod excepþional, magistraþii pensionaþi pentru
limitã de vârstã pot fi reîncadraþi în funcþie pânã la
împlinirea vârstei de 68 de ani, cu respectarea procedurii
prevãzute la alin. (1).

CAPITOLUL VIII
Magistraþii-asistenþi ai Înaltei Curþi de Casaþie ºi Justiþie

Art. 65. Ñ (1) Prim-magistratul-asistent, magistraþii-
asistenþi ºefi ºi magistraþii-asistenþi ai Înaltei Curþi de
Casaþie ºi Justiþie fac parte din corpul magistraþilor ºi se
bucurã de stabilitate.

(2) Magistraþii-asistenþi sunt numiþi ºi promovaþi în
funcþie de Consiliul Superior al Magistraturii, pe bazã de
concurs. 

(3) Condiþiile generale de numire a magistraþilor-asistenþi
sunt cele prevãzute pentru funcþia de magistrat.

Art. 66. Ñ (1) Prim-magistratul-asistent este promovat
dintre magistraþii-asistenþi ºefi cu o vechime de cel puþin
4 ani în aceastã funcþie.

(2) Magistraþii-asistenþi ºefi gradul III sunt promovaþi
dintre magistraþii-asistenþi cu cel puþin 3 ani vechime în
aceastã funcþie. Dupã o perioadã de 2 ani ca magistraþi-
asistenþi ºefi pot fi trecuþi în gradul II ºi dupã alþi 5 ani în
gradul I.

(3) Magistraþii-asistenþi gradul III sunt numiþi fãrã concurs
dintre judecãtorii sau procurorii cu o vechime în
magistraturã de cel puþin 4 ani. Dupã o perioadã de 3 ani
în aceastã funcþie, magistraþii-asistenþi pot fi trecuþi în
gradul II, iar dupã alþi 3 ani în gradul I.

(4) Magistraþii-asistenþi gradul III pot fi numiþi, prin
concurs, ºi dintre avocaþi, notari, consilieri juridici, cadre

didactice din învãþãmântul superior cu o vechime de cel
puþin 6 ani, precum ºi grefieri cu studii superioare juridice
de la curþile de apel ºi Înalta Curte de Casaþie ºi Justiþie,
cu o vechime de cel puþin 10 ani.

Art. 67. Ñ (1) Prim-magistratul-asistent are urmãtoarele
atribuþii:

a) coordoneazã activitatea magistraþilor-asistenþi din
secþii ºi a funcþionarilor din Cancelaria Înaltei Curþi de
Casaþie ºi Justiþie;

b) ia parte la ºedinþele Secþiilor Unite ale Înaltei Curþi
de Casaþie ºi Justiþie ºi ale Completului de 9 judecãtori, ca
instanþã disciplinarã.

(2) Prim-magistratul-asistent are ºi alte atribuþii stabilite
prin Regulamentul privind organizarea administrativã ºi
funcþionarea Înaltei Curþi de Casaþie ºi Justiþie.

Art. 68. Ñ Magistraþii-asistenþi ºefi au urmãtoarele
atribuþii:

a) participã la ºedinþele de judecatã ale secþiilor ºi ale
Completului de 9 judecãtori;

b) repartizeazã magistraþii-asistenþi care participã la
ºedinþele de judecatã;

c) asigurã þinerea în bune condiþii a evidenþelor secþiilor
ºi realizarea la timp a tuturor lucrãrilor.

Art. 69. Ñ Magistraþii-asistenþi participã la ºedinþele de
judecatã ale secþiilor.

Art. 70. Ñ Magistraþii-asistenþi care participã la ºedinþele
de judecatã ale Înaltei Curþi de Casaþie ºi Justiþie
redacteazã încheierile, participã cu vot consultativ la
deliberãri ºi redacteazã hotãrâri, conform repartizãrii fãcute
de preºedinte pentru toþi membrii completului de judecatã.

Art. 71. Ñ Magistraþii-asistenþi aduc la îndeplinire orice alte
sarcini încredinþate de Preºedintele Înaltei Curþi de Casaþie ºi
Justiþie, de vicepreºedinte sau de preºedintele secþiei.

TITLUL III
Drepturile ºi îndatoririle magistraþilor

Art. 72. Ñ Stabilirea drepturilor magistraþilor se face
þinându-se seama de locul ºi rolul justiþiei în statul de
drept, de rãspunderea ºi complexitatea funcþiei de
magistrat, de interdicþiile ºi incompatibilitãþile prevãzute de
lege pentru magistraþi ºi urmãreºte garantarea
independenþei ºi imparþialitãþii acestora.

Art. 73. Ñ (1) Pentru activitatea desfãºuratã, magistraþii
au dreptul la o remuneraþie stabilitã în raport cu nivelul
instanþei sau al parchetului, cu funcþia deþinutã, cu
vechimea în magistraturã ºi cu alte criterii prevãzute de
lege.

(2) Drepturile salariale ale magistratului nu pot fi
diminuate sau suspendate decât în cazurile prevãzute de
prezenta lege. Salarizarea magistraþilor se stabileºte prin
lege specialã.

(3) Salarizarea judecãtorilor Înaltei Curþi de Casaþie ºi
Justiþie se stabileºte prin legea privind indemnizaþiile pentru
persoanele care ocupã funcþii de demnitate publicã. 

Art. 74. Ñ (1) Consiliul Superior al Magistraturii, garant
al independenþei justiþiei, are dreptul ºi obligaþia de a apãra
corpul magistraþilor ºi pe membrii acestuia împotriva
oricãrui act care ar putea afecta independenþa sau
imparþialitatea magistratului în înfãptuirea actului de justiþie
ori crea suspiciuni cu privire la acestea.

(2) Magistratul care considerã cã independenþa ºi
imparþialitatea îi sunt afectate în orice mod prin acte de
imixtiune în activitatea judiciarã sau de influenþare a
evoluþiei sale profesionale se poate adresa Consiliului
Superior al Magistraturii, pentru a dispune mãsurile
necesare, conform legii.

(3) Informaþiile de interes public referitoare la activitatea
judiciarã a magistraþilor, care intrã sub incidenþa Legii
nr. 544/2001 privind liberul acces la informaþiile de interes
public, se pot solicita numai prin intermediul birourilor de
informaþii ºi relaþii publice din cadrul instanþelor ºi
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parchetelor sau prin intermediul Consiliului Superior al
Magistraturii.

Art. 75. Ñ (1) Magistraþii sunt liberi sã se asocieze sau
sã adere la organizaþii profesionale locale, naþionale sau
internaþionale, în scopul apãrãrii intereselor lor profesionale,
precum ºi la cele prevãzute de art. 10 alin. (3).

(2) Este interzis organizaþiilor profesionale ale
magistraþilor sã constituie sau sã adere la alte asociaþii
decât cele profesionale.

Art. 76. Ñ (1) Magistraþii în funcþie sau pensionari au
dreptul de a li se asigura mãsuri speciale de protecþie
împotriva ameninþãrilor, violenþelor sau a oricãror fapte care
îi pun în pericol pe ei, familiile sau bunurile lor. 

(2) Mãsurile speciale de protecþie, condiþiile ºi modul de
realizare a acestora se stabilesc prin hotãrâre a
Guvernului, la propunerea Ministerului Justiþiei ºi a
Ministerului Administraþiei ºi Internelor.

Art. 77. Ñ (1) Magistraþii beneficiazã de asigurare pentru
risc profesional, realizatã din fondurile bugetare ale Înaltei
Curþi de Casaþie ºi Justiþie, ale Ministerului Justiþiei sau,
dupã caz, ale Ministerului Public, pentru viaþã, sãnãtate ºi
bunuri, în limita veniturilor pentru anii lucraþi în aceste
funcþii, dar nu în mai mult de 15 ani de activitate. 

(2) La eliberarea din funcþie, asigurarea prevãzutã la
alin. (1) înceteazã.

(3) Asigurarea prevãzutã la alin. (1) se realizeazã în
condiþiile stabilite prin hotãrâre a Guvernului. 

(4) Magistraþii se pot asigura pentru risc profesional
peste limita prevãzutã la alin. (1). 

(5) Prin hotãrâre a Guvernului, se poate înfiinþa Casa
de asigurãri a magistraþilor.

Art. 78. Ñ (1) Magistraþii beneficiazã anual de un
concediu de odihnã plãtit de 35 de zile lucrãtoare. 

(2) Magistraþii au dreptul la concedii de studii de
specialitate plãtite pentru participarea la cursuri sau alte
forme de specializare organizate în þarã sau în strãinãtate,
pentru pregãtirea ºi susþinerea examenului de capacitate ºi
de doctorat, precum ºi la concedii fãrã platã, potrivit
Regulamentului privind concediile magistraþilor.

(3) Magistraþii au dreptul la concedii medicale ºi la alte
concedii, în conformitate cu legislaþia în vigoare. 

(4) Magistraþii în activitate sau pensionari, precum ºi
soþul sau soþia ºi copiii aflaþi în întreþinerea acestora
beneficiazã în mod gratuit de asistenþã medicalã,
medicamente ºi proteze, în condiþiile respectãrii dispoziþiilor
legale privind plata contribuþiei la asigurãrile sociale.

(5) Magistraþii au dreptul la atribuirea locuinþelor de
serviciu, iar dupã 10 ani de vechime în magistraturã le pot
cumpãra.

Art. 79. Ñ Magistraþii beneficiazã anual de 6 cãlãtorii în
þarã dus-întors, gratuite, la transportul pe calea feratã
clasa I, auto, naval ºi aerian sau de decontarea a 7,5 litri
combustibil la suta de kilometri pentru 6 cãlãtorii în þarã
dus-întors, în cazul în care deplasarea se efectueazã cu
autoturismul.

Art. 80. Ñ (1) Magistraþii cu vechime continuã în
magistraturã în ultimii 20 de ani înainte de data pensionãrii
sau a eliberãrii din funcþie pentru alte motive neimputabile
beneficiazã de o indemnizaþie egalã cu 7 indemnizaþii de
încadrare lunare brute, care se impoziteazã potrivit legii.

(2) Indemnizaþia prevãzutã la alin. (1) se acordã o
singurã datã în decursul carierei de magistrat ºi se
înregistreazã, potrivit legii.

(3) Modul de calcul al vechimii continue în magistraturã
se stabileºte prin hotãrâre a Consiliului Superior al
Magistraturii.

(4) Prevederile alin. (1) se aplicã ºi în cazul decesului
magistratului aflat în activitate. În acest caz, de
indemnizaþie beneficiazã soþul/soþia ºi copiii care se aflã în
întreþinerea magistratului la data decesului.

Art. 81. Ñ (1) Magistraþii cu o vechime de cel puþin 25
de ani în magistraturã beneficiazã, la împlinirea vârstei
prevãzute de lege, de pensie de serviciu, în cuantum de

80% din venitul brut realizat în ultima lunã de activitate
înainte de data pensionãrii.

(2) Pentru fiecare an care depãºeºte vechimea în
magistraturã prevãzutã la alin. (1) se adaugã la cuantumul
pensiei câte 1% din venit, fãrã a se putea depãºi venitul
brut avut la data pensionãrii.

(3) De pensia de serviciu beneficiazã ºi magistraþii cu o
vechime în magistraturã între 20 ºi 25 de ani, în acest caz
cuantumul pensiei prevãzut la alin. (1) fiind micºorat cu 1%
pentru fiecare an care lipseºte din vechimea integralã.

(4) Persoanele care îndeplinesc condiþiile de vechime
prevãzute la alin. (1) ºi (3) numai în funcþia de judecãtor
sau procuror beneficiazã de pensie de serviciu, chiar dacã
la data pensionãrii au o altã ocupaþie. În acest caz, pensia
se stabileºte pe baza drepturilor salariale pe care le are
un magistrat în funcþie în condiþii identice de vechime ºi
nivel al instanþei sau parchetului.

(5) De prevederile alin. (4) pot beneficia numai
persoanele care au fost eliberate din funcþia de magistrat
din motive neimputabile.

Art. 82. Ñ Soþul supravieþuitor ºi copiii magistraþilor care
au dreptul la pensie de serviciu potrivit art. 81 beneficiazã
de pensie de urmaº dacã îndeplinesc condiþiile prevãzute
pentru aceasta de Legea nr. 19/2000 privind sistemul
public de pensii ºi alte drepturi de asigurãri sociale, cu
modificãrile ºi completãrile ulterioare.

Art. 83. Ñ (1) Partea din pensia de serviciu care
depãºeºte nivelul pensiei din sistemul public al asigurãrilor
sociale se suportã din bugetul de stat.

(2) Pensiile de serviciu ale magistraþilor se actualizeazã
în raport cu nivelul indemnizaþiei brute a magistraþilor în
activitate. 

(3) De dispoziþiile alin. (2) beneficiazã ºi magistraþii
pensionari. 

Art. 84. Ñ Magistraþii pot fi pensionaþi anticipat în
condiþiile Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii
ºi alte drepturi de asigurãri sociale, cu modificãrile ºi
completãrile ulterioare, respectându-se, în mod
corespunzãtor, drepturile prevãzute în prezenta lege.

Art. 85. Ñ Constituie vechime în magistraturã perioada
în care magistratul sau persoana asimilatã acestuia a
îndeplinit funcþiile de judecãtor, procuror, personal de
specialitate juridicã din fostele arbitraje de stat, magistrat-
asistent, auditor de justiþie sau personal de specialitate
juridicã asimilat magistraþilor, precum ºi perioada în care o
persoanã a fost avocat, notar, asistent judiciar, consilier
juridic sau a îndeplinit funcþii de specialitate juridicã în
aparatul Parlamentului, Administraþiei Prezidenþiale,
Guvernului, Curþii Constituþionale, Avocatului Poporului,
Curþii de Conturi sau al Consiliului Legislativ, potrivit
prezentei legi.

Art. 86. Ñ (1) Personalul de specialitate juridicã din
Ministerul Justiþiei, din Ministerul Public, Consiliul Superior
al Magistraturii, din Institutul Naþional de Criminologie ºi din
Institutul Naþional al Magistraturii este asimilat magistraþilor
pe durata îndeplinirii funcþiei. 

(2) Prevederile prezentei legi referitoare la drepturile ºi
îndatoririle magistraþilor, inclusiv susþinerea examenului de
admitere, evaluarea anualã a activitãþii profesionale,
susþinerea examenului de capacitate ºi de promovare se
aplicã în mod corespunzãtor ºi personalului de specialitate
juridicã prevãzut la alin. (1).

Art. 87. Ñ (1) Pentru merite deosebite în activitate,
respectarea îndatoririlor prevãzute de lege ºi vechime
îndelungatã în magistraturã ca judecãtor sau procuror,
magistraþii în activitate, care au obþinut numai calificative de
foarte bine în ultimii 10 ani, pot fi distinºi cu Diploma
Meritul judiciar clasele IÑIII.

(2) În mod excepþional, Diploma Meritul judiciar poate fi
conferitã ºi magistraþilor pensionari care îndeplinesc
condiþiile prevãzute la alin. (1) ºi au avut o contribuþie
deosebitã la înfãptuirea actului de justiþie, precum ºi
personalului de specialitate juridicã asimilat magistraþilor,
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dacã au avut o contribuþie deosebitã la organizarea ºi
administrarea justiþiei, la elaborarea legislaþiei ori la
formarea iniþialã ºi continuã a personalului din sistemul
justiþiei.

(3) Diploma Meritul judiciar se acordã de Preºedintele
României, la propunerea Consiliului Superior al
Magistraturii.

Art. 88. Ñ (1) Diploma Meritul judiciar se conferã astfel:
a) Diploma Meritul judiciar clasa I, pentru 20 de ani

vechime;
b) Diploma Meritul judiciar clasa II, pentru 15 ani

vechime;
c) Diploma Meritul judiciar clasa III, pentru 10 ani

vechime.
(2) Modelul diplomelor ºi modul de confecþionare a

acestora se stabilesc, cu avizul conform al Consiliului
Superior al Magistraturii, de ministrul justiþiei.

Art. 89. Ñ (1) Magistraþii sunt datori sã se abþinã de la
orice acte sau fapte de naturã sã compromitã demnitatea
lor în profesie ºi în societate.

(2) Relaþiile magistraþilor la locul de muncã ºi în
societate se bazeazã pe respect ºi bunã-credinþã.

Art. 90. Ñ (1) Magistraþii sunt obligaþi sã rezolve
lucrãrile în termenele stabilite ºi sã soluþioneze cauzele în
termen rezonabil, în funcþie de complexitatea acestora.

(2) Magistraþii sunt obligaþi sã desfãºoare activitatea
judiciarã în mod independent, dând dovadã de o conduitã
imparþialã ºi sã respecte secretul profesional.

(3) Judecãtorul este obligat sã pãstreze secretul
deliberãrilor ºi al voturilor la care a participat, inclusiv dupã
încetarea exercitãrii funcþiei.

Art. 91. Ñ (1) Magistraþii sunt obligaþi sã aibã, în timpul
ºedinþelor de judecatã, þinuta vestimentarã corespunzãtoare
instanþei la care funcþioneazã.

(2) Þinuta vestimentarã se stabileºte prin hotãrâre a
Guvernului ºi se asigurã în mod gratuit.

Art. 92. Ñ Magistraþii sunt obligaþi sã prezinte, în
condiþiile ºi la termenele prevãzute de lege, declaraþia de
avere ºi declaraþia de interese.

TITLUL IV
Rãspunderea magistraþilor

CAPITOLUL I
Dispoziþii generale

Art. 93. Ñ Magistraþii rãspund civil, disciplinar,
administrativ ºi penal, în condiþiile legii.

Art. 94. Ñ (1) Statul rãspunde patrimonial pentru
prejudiciile cauzate prin erorile judiciare. 

(2) Rãspunderea statului este stabilitã în condiþiile legii
ºi nu înlãturã rãspunderea magistraþilor care ºi-au exercitat
funcþia cu rea-credinþã sau gravã neglijenþã.

(3) Cazurile în care persoana vãtãmatã are dreptul la
repararea prejudiciilor cauzate prin erori judiciare sãvârºite
în procese penale sunt stabilite de Codul de procedurã
penalã.

(4) Dreptul persoanei vãtãmate la repararea prejudiciilor
materiale cauzate prin erorile judiciare sãvârºite în alte
procese decât cele penale nu se va putea exercita decât
în cazul în care  s-a stabilit, în prealabil, printr-o hotãrâre
definitivã, rãspunderea penalã sau disciplinarã, dupã caz, a
magistratului pentru o faptã sãvârºitã în cursul judecãþii
procesului ºi dacã aceastã faptã este de naturã sã
determine o eroare judiciarã.

(5) Nu este îndreptãþitã la repararea pagubei persoana
care, în cursul procesului, a contribuit în orice mod la
sãvârºirea erorii judiciare de cãtre magistrat.

(6) Pentru repararea prejudiciului, persoana vãtãmatã se
poate îndrepta cu acþiune numai împotriva statului,
reprezentat prin Ministerul Finanþelor Publice.

(7) Dupã ce prejudiciul a fost acoperit de stat în temeiul
hotãrârii irevocabile date cu respectarea prevederilor

alin. (6), statul se poate îndrepta cu o acþiune în
despãgubiri împotriva magistratului care, cu rea-credinþã
sau gravã neglijenþã, a sãvârºit eroarea judiciarã
cauzatoare de prejudicii.

(8) Termenul de prescripþie a dreptului la acþiune în
toate cazurile prevãzute de prezentul articol este de un an.

Art. 95. Ñ (1) Orice persoanã poate sesiza Consiliul
Superior al Magistraturii, direct sau prin conducãtorii
instanþelor ori ai parchetelor, în legãturã cu activitatea sau
conduita necorespunzãtoare a unui magistrat, încãlcarea
obligaþiilor profesionale în raporturile cu justiþiabilii ori
sãvârºirea de cãtre acesta a unor abateri disciplinare.

(2) Exercitarea dreptului prevãzut la alin. (1) nu poate
pune în discuþie soluþiile pronunþate prin hotãrârile
judecãtoreºti, care sunt supuse cãilor legale de atac.

CAPITOLUL II
Rãspunderea disciplinarã a magistraþilor

Art. 96. Ñ Magistraþii rãspund disciplinar pentru
abaterile de la îndatoririle de serviciu, precum ºi pentru
faptele care afecteazã prestigiul justiþiei.

Art. 97. Ñ Constituie abateri disciplinare:
a) încãlcarea prevederilor legale referitoare la

incompatibilitãþi ºi interdicþii privind magistraþii;
b) nerespectarea prevederilor cuprinse în Codul

deontologic al magistraþilor;
c) intervenþiile pentru soluþionarea unor cereri privind

satisfacerea intereselor personale sau ale membrilor familiei
ori ale altor persoane, precum ºi imixtiunea în activitatea
altui magistrat;

d) desfãºurarea de activitãþi publice cu caracter politic
sau manifestarea convingerilor politice în exercitarea
atribuþiilor de serviciu;

e) nerespectarea secretului deliberãrii sau a
confidenþialitãþii lucrãrilor care au acest caracter;

f) nerespectarea în mod repetat a dispoziþiilor legale
privitoare la soluþionarea cu celeritate a cauzelor; 

g) refuzul de a primi la dosar cererile, concluziile,
memoriile sau actele depuse de pãrþile din proces;

h) reþinerea repetatã a dosarelor peste timpul necesar
efectuãrii lucrãrilor sau studiului dosarului;

i) refuzul nejustificat de a îndeplini o îndatorire ce îi
revine potrivit legii sau dispusã, potrivit legii, de
conducãtorul instanþei ori parchetului;

j) neglijenþa gravã sau repetatã în rezolvarea lucrãrilor;
k) efectuarea cu întârziere a lucrãrilor; 
l) absenþele nemotivate de la serviciu sau întârzierea ori

plecarea de la program, în mod repetat;
m) atitudinile ireverenþioase în timpul exercitãrii

atribuþiilor de serviciu faþã de colegi, avocaþi, experþi,
martori sau justiþiabili.

Art. 98. Ñ Sancþiunile disciplinare care se pot aplica
magistraþilor, proporþional cu gravitatea abaterilor, sunt:

a) avertismentul;
b) diminuarea indemnizaþiei de încadrare lunare brute cu

pânã la 15% pe o perioadã de la o lunã la 3 luni;
c) mutarea disciplinarã pentru o perioadã de la o lunã

la 3 luni la o instanþã sau la un parchet, situate în
circumscripþia aceleiaºi curþi de apel ori în circumscripþia
aceluiaºi parchet de pe lângã curtea de apel;

d) revocarea din funcþia de conducere ocupatã;
e) excluderea din magistraturã.
Art. 99. Ñ Sancþiunile disciplinare prevãzute la art. 98

se aplicã de secþiile Consiliului Superior al Magistraturii, în
condiþiile legii sale organice.

TITLUL V
Dispoziþii tranzitorii ºi finale

Art. 100. Ñ (1) Magistraþii în funcþie la data intrãrii în
vigoare a prezentei legi se considerã cã îndeplinesc
condiþiile legale pentru ocuparea funcþiilor în care sunt
numiþi.
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(2) Judecãtorii, procurorii ºi magistraþii-asistenþi pot fi
percheziþionaþi, reþinuþi sau arestaþi preventiv numai cu
încuviinþarea secþiilor Consiliului Superior al Magistraturii.
Pânã la constituirea noului Consiliu Superior al
Magistraturii, încuviinþarea se acordã de cãtre ministrul
justiþiei.

(3) În caz de infracþiune flagrantã, judecãtorii, procurorii
ºi magistraþii-asistenþi pot fi reþinuþi ºi supuºi percheziþiei,
Consiliul Superior al Magistraturii fiind informat neîntârziat
de organul care a dispus reþinerea sau percheziþia. Pânã la
constituirea noului Consiliu Superior al Magistraturii, va fi
informat ministrul justiþiei. 

Art. 101. Ñ (1) Judecãtorii în funcþie ai Înaltei Curþi de
Casaþie ºi Justiþie îºi continuã activitatea pânã la data
expirãrii mandatului pentru care au fost numiþi.

(2) Judecãtorii Înaltei Curþi de Casaþie ºi Justiþie cãrora
le-a expirat mandatul pentru care au fost numiþi ori, dupã
caz, sunt eliberaþi din motive neimputabile, îºi pãstreazã
gradul dobândit în ierarhie ºi pot ocupa o funcþie de
judecãtor la Înalta Curte de Casaþie ºi Justiþie ºi pot reveni
pe funcþia de magistrat deþinutã anterior sau pe o altã
funcþie de judecãtor ori procuror sau pot opta pentru
intrarea în avocaturã sau notariat, fãrã examen.

Art. 102. Ñ Magistraþii care au, la data intrãrii în vigoare
a prezentei legi, norma de bazã la instituþii de învãþãmânt
superior juridic, au obligaþia ca, începând cu anul
universitar urmãtor, sã-ºi transfere norma de bazã la
instanþa sau parchetul la care funcþioneazã ori sã renunþe
la calitatea de magistrat. 

Art. 103. Ñ (1) Magistraþii în funcþie ºi personalul de
specialitate juridicã asimilat acestora care au beneficiat de
vechime în magistraturã potrivit Legii nr. 92/1992 pentru
organizarea judecãtoreascã, republicatã, cu modificãrile ºi
completãrile ulterioare, îºi pãstreazã aceastã vechime.

(2) Salarizarea magistraþilor-asistenþi se face potrivit
anexei nr. 1 la Ordonanþa de urgenþã a Guvernului
nr. 177/2002 privind salarizarea ºi alte drepturi ale
magistraþilor, aprobatã prin Legea nr. 347/2003, în baza
coeficienþilor de multiplicare prevãzuþi la nr. crt. 19, 20, 18
pentru magistraþii-asistenþi gradul I, II, III, la nr. crt. 12, 13,
19 pentru magistraþii-asistenþi ºefi, gradul I, II, III ºi la
nr. crt. 12 pentru prim-magistratul-asistent.

Art. 104. Ñ (1) Dispoziþiile prezentei legi privind
vechimea necesarã pentru ocuparea funcþiei de judecãtor
sau procuror ºi pentru promovarea în aceste funcþii se
aplicã începând cu 1 ianuarie 2005.

(2) Pânã la data de 1 ianuarie 2005, pot fi numite în
magistraturã, în condiþiile art. 31, ºi persoanele care au
ocupat cel puþin 5 ani funcþia de personal de specialitate
juridicã din fostele arbitraje de stat, magistrat consultant,
asistent judiciar, avocat, notar, jurisconsult, consilier juridic,
cadru didactic din învãþãmântul superior acreditat ori de
cercetare în Institutul de Cercetãri Juridice al Academiei
Române sau funcþii de specialitate juridicã în administraþia
publicã, în aparatul Parlamentului, Administraþiei
Prezidenþiale, Guvernului, Curþii Constituþionale, Curþii de
Conturi, Avocatului Poporului sau Consiliului Legislativ.

Art. 105. Ñ (1) Dispoziþiile prezentei legi se aplicã în
mod corespunzãtor ºi magistraþilor militari.

(2) Perioada în care judecãtorii financiari, judecãtorii
financiari inspectori, procurorii financiari ºi consilierii secþiei
jurisdicþionale ai Curþii de Conturi au exercitat aceste funcþii
în cadrul Curþii de Conturi se considerã vechime în
magistraturã.

(3) Perioada în care personalul de specialitate juridicã a
funcþionat în fostele arbitraje de stat constituie vechime în
magistraturã.

Art. 106. Ñ (1) Consiliul Superior al Magistraturii aprobã,
prin hotãrâre care se publicã în Monitorul Oficial al
României, Partea I:

a) Regulamentul privind concursul de admitere ºi
examenul de absolvire a Institutului Naþional al
Magistraturii, care prevede modul de organizare, tematica,
probele de examen, procedura de desfãºurare a
concursului de admitere ºi a examenului de absolvire,
precum ºi media minimã de admitere ºi de absolvire a
Institutului Naþional al Magistraturii;

b) Regulamentul Institutului Naþional al Magistraturii;
c) Regulamentul privind examenul de capacitate al

magistraþilor stagiari, care prevede modul de organizare,
tematica, probele de examen, procedura de desfãºurare ºi
media minimã de promovare a examenului de capacitate al
magistraþilor stagiari;

d) Regulamentul privind organizarea ºi desfãºurarea
concursului de admitere în magistraturã;

e) Regulamentul privind modul de desfãºurare a
cursurilor de formare profesionalã continuã a magistraþilor
ºi atestare a rezultatelor obþinute;

f) Regulamentul privind concursul de promovare în
funcþii de execuþie a magistraþilor;

g) Regulamentul privind concediile magistraþilor.
(2) Regulamentele prevãzute la alin. (1) se adoptã în

termen de 90 de zile de la publicarea prezentei legi în
Monitorul Oficial al României, Partea I, ºi intrã în vigoare
la data intrãrii în vigoare a dispoziþiilor prezentei legi. 

Art. 107. Ñ (1) Prezenta lege intrã în vigoare la 90 de
zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României,
Partea I.

(2) La data intrãrii în vigoare a prezentei legi se
abrogã:

a) dispoziþiile art. 6, art. 12, art. 14Ñ16, art. 36Ñ43,
art. 55, art. 58 ºi art. 59Ñ69 din Legea Curþii Supreme de
Justiþie nr. 56/1993, republicatã în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 56 din 8 februarie 1999, cu
modificãrile ºi completãrile ulterioare;

b) dispoziþiile art. 2 alin. (2), art. 3, art. 42Ñ69,
art. 91Ñ1201 ºi art. 121Ñ1311 din Legea nr. 92/1992
pentru organizarea judecãtoreascã, republicatã în  Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 259 din 30 septembrie
1997, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, cu excepþia
dispoziþiilor art. 66 privind vechimea în magistraturã
necesarã pentru promovarea în funcþia de judecãtor sau
procuror, care se abrogã pe data de 1 ianuarie 2005.

(3) Dispoziþiile art. 13 din Legea Curþii Supreme de
Justiþie nr. 56/1993, republicatã în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 56 din 8 februarie 1999, cu
modificãrile ºi completãrile ulterioare, se abrogã pe data de
1 ianuarie 2005.
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Aceastã lege a fost adoptatã de Parlamentul României, în condiþiile art. 77 alin. (2) ºi cu respectarea prevederilor art. 75
ºi ale art. 76  alin. (1) din Constituþia României, republicatã.

PREªEDINTELE CAMEREI DEPUTAÞILOR
VALER DORNEANU

PREªEDINTELE SENATULUI
NICOLAE VÃCÃROIU

Bucureºti, 28 iunie 2004.
Nr. 303.
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PREªEDINTELE ROMÂNIEI

D E C R E T
pentru promulgarea Legii privind statutul magistraþilor
În temeiul prevederilor art. 77 alin. (3) ºi ale art. 100 alin. (1) din

Constituþia României, republicatã,

Preºedintele României d e c r e t e a z ã:
Articol unic. Ñ Se promulgã Legea privind statutul magistraþilor ºi se

dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

PREªEDINTELE ROMÂNIEI
ION ILIESCU

Bucureºti, 26 iunie 2004.
Nr. 523.

«

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

C A M E R A  D E P U T A Þ I L O R S E N A T U L

L E G E
privind organizarea judiciarã

Parlamentul României adoptã prezenta lege.

Organizarea judiciarã se instituie având ca finalitate asigurarea respectãrii drepturilor ºi a libertãþilor fundamentale
ale persoanei prevãzute, în principal, în urmãtoarele documente: Carta internaþionalã a drepturilor omului, Convenþia pentru
apãrarea drepturilor omului ºi a libertãþilor fundamentale, Convenþia Organizaþiei Naþiunilor Unite asupra drepturilor copilului
ºi Carta drepturilor fundamentale ale Uniunii Europene, precum ºi pentru garantarea respectãrii Constituþiei ºi a legilor þãrii.

Organizarea judiciarã are, de asemenea, ca obiectiv de bazã asigurarea respectãrii dreptului la un proces echitabil
ºi judecarea proceselor de cãtre instanþe judecãtoreºti în mod imparþial ºi independent de orice influenþe extranee.

TITLUL I
Dispoziþii generale

CAPITOLUL I
Principiile organizãrii judiciare

Art. 1. Ñ (1) Puterea judecãtoreascã se exercitã de
Înalta Curte de Casaþie ºi Justiþie ºi de celelalte instanþe
judecãtoreºti stabilite de lege.

(2) Consiliul Superior al Magistraturii este garantul
independenþei justiþiei. 

(3) Ministerul Public îºi exercitã atribuþiile prin procurori
constituiþi în parchete, în condiþiile legii. 

Art. 2. Ñ (1) Justiþia este unicã, imparþialã ºi egalã
pentru toþi. 

(2) Justiþia se realizeazã prin urmãtoarele instanþe
judecãtoreºti:

a) Înalta Curte de Casaþie ºi Justiþie;
b) curþi de apel;
c) tribunale;
d) tribunale specializate; 
e) judecãtorii.
Art. 3. Ñ Competenþa organelor judiciare ºi procedura

judiciarã sunt stabilite de lege.
Art. 4. Ñ (1) În activitatea judiciarã, Ministerul Public

reprezintã interesele generale ale societãþii ºi apãrã ordinea
de drept, precum ºi drepturile ºi libertãþile cetãþenilor.

(2) Parchetele funcþioneazã pe lângã instanþele de
judecatã, conduc ºi supravegheazã activitatea de cercetare
penalã a poliþiei judiciare, în condiþiile legii.

Art. 5. Ñ Ministerul Justiþiei asigurã buna organizare ºi
administrare a justiþiei ca serviciu public.

CAPITOLUL II
Accesul la justiþie

Art. 6. Ñ (1) Orice persoanã se poate adresa justiþiei
pentru apãrarea drepturilor, a libertãþilor ºi a intereselor sale
legitime în exercitarea dreptului sãu la un proces echitabil.

(2) Accesul la justiþie nu poate fi îngrãdit.
Art. 7. Ñ (1) Toate persoanele sunt egale în faþa legii,

fãrã privilegii ºi fãrã discriminãri. 
(2) Justiþia se realizeazã în mod egal pentru toþi, fãrã

deosebire de rasã, naþionalitate, origine etnicã, limbã,
religie, sex, orientare sexualã, opinie, apartenenþã politicã,
avere, origine ori condiþie socialã sau de orice alte criterii
discriminatorii.

Art. 8. Ñ Asistenþa juridicã internaþionalã se solicitã sau
se acordã în condiþiile prevãzute de lege, de convenþiile
internaþionale la care România este parte sau, dupã caz,
pe bazã de reciprocitate.

Art. 9. Ñ Plenul Consiliului Superior al Magistraturii
funcþioneazã ca instanþã de judecatã pentru soluþionarea
contestaþiilor formulate de magistraþi împotriva hotãrârilor
pronunþate de secþiile Consiliului Superior al Magistraturii,
cu excepþia celor date în materie disciplinarã.

CAPITOLUL III
Dispoziþii generale privind procedura judiciarã

Art. 10. Ñ Toate persoanele au dreptul la un proces
echitabil ºi la soluþionarea cauzelor într-un termen
rezonabil, de cãtre o instanþã imparþialã ºi independentã,
constituitã potrivit legii.

Art. 11. Ñ ªedinþele de judecatã sunt publice, în afarã de
cazurile prevãzute de lege. Pronunþarea hotãrârilor se face
în ºedinþã publicã, cu excepþia cazurilor prevãzute de lege.

Art. 12. Ñ (1) Procedura judiciarã se desfãºoarã în limba
românã.

(2) Cetãþenii români aparþinând minoritãþilor naþionale au
dreptul sã se exprime în limba maternã, în faþa instanþelor
de judecatã, în condiþiile prezentei legi.

(3) În cazul în care una sau mai multe pãrþi solicitã sã
se exprime în limba maternã, instanþa de judecatã trebuie
sã asigure, în mod gratuit, folosirea unui interpret sau
traducãtor autorizat.

(4) În situaþia în care toate pãrþile solicitã sau sunt de
acord sã se exprime în limba maternã, instanþa de
judecatã trebuie sã asigure exercitarea acestui drept,



precum ºi buna administrare a justiþiei cu respectarea
principiilor contradictorialitãþii, oralitãþii ºi publicitãþii.

(5) Cererile ºi actele procedurale se întocmesc numai în
limba românã.

(6) Consemnarea dezbaterilor purtate de pãrþi în limba
maternã se face la dictarea publicã a preºedintelui ºi
numai în limba românã. Obiecþiunile formulate de cei
interesaþi cu privire la traduceri ºi consemnarea acestora
se rezolvã de instanþa de judecatã pânã la încheierea
dezbaterilor din acel dosar, consemnându-se în încheierea
de ºedinþã.

(7) Interpretul sau traducãtorul va semna pe toate
actele întocmite, pentru conformitate, atunci când acestea
au fost redactate sau consemnarea s-a fãcut în baza
traducerii sale.

Art. 13. Ñ Dreptul la apãrare este garantat. În tot cursul
procesului, pãrþile au dreptul sã fie reprezentate sau, dupã
caz, asistate de un apãrãtor, ales sau numit din oficiu,
potrivit legii.

Art. 14. Ñ Hotãrârile judecãtoreºti trebuie respectate ºi
aduse la îndeplinire în condiþiile legii.

Art. 15. Ñ Hotãrârile judecãtoreºti pot fi desfiinþate sau
modificate numai în cãile de atac prevãzute de lege ºi
exercitate conform dispoziþiilor legale.

TITLUL II
Instanþele judecãtoreºti

CAPITOLUL I
Înalta Curte de Casaþie ºi Justiþie

SECÞIUNEA 1
Organizarea Înaltei Curþi de Casaþie ºi Justiþie

Art. 16. Ñ (1) În România funcþioneazã o singurã
instanþã supremã, denumitã Înalta Curte de Casaþie ºi
Justiþie, cu personalitate juridicã ºi cu sediul în capitala
þãrii.

(2) Înalta Curte de Casaþie ºi Justiþie asigurã
interpretarea ºi aplicarea unitarã a legii de cãtre celelalte
instanþe judecãtoreºti, potrivit competenþei sale.

(3) Preºedintele Înaltei Curþi de Casaþie ºi Justiþie are
calitatea de ordonator principal de credite.

(4) Cheltuielile necesare funcþionãrii se finanþeazã din
bugetul de stat.

Art. 17. Ñ (1) Înalta Curte de Casaþie ºi Justiþie se
compune din: preºedinte, un vicepreºedinte, 4 preºedinþi de
secþii ºi judecãtori.

(2) Înalta Curte de Casaþie ºi Justiþie este organizatã în
4 secþii Ñ Secþia civilã ºi de proprietate intelectualã, Secþia
penalã, Secþia comercialã, Secþia de contencios
administrativ ºi fiscal Ñ, Completul de 9 judecãtori ºi
Secþiile Unite, fiecare având competenþã proprie.

Art. 18. Ñ (1) În cadrul Înaltei Curþi de Casaþie ºi
Justiþie funcþioneazã magistraþi-asistenþi, stabiliþi prin statul
de funcþii.

(2) Înalta Curte de Casaþie ºi Justiþie cuprinde în
structurã Cancelaria, direcþii, servicii ºi birouri, cu personalul
stabilit prin statul de funcþii.

SECÞIUNEA a 2-a
Competenþa Înaltei Curþi de Casaþie ºi Justiþie

Art. 19. Ñ Secþia civilã ºi de proprietate intelectualã,
Secþia penalã, Secþia comercialã ºi Secþia de contencios
administrativ ºi fiscal ale Înaltei Curþi de Casaþie ºi Justiþie
judecã recursurile împotriva hotãrârilor pronunþate de curþile
de apel ºi a altor hotãrâri, în cazurile prevãzute de lege.

Art. 20. Ñ Secþia penalã a Înaltei Curþi de Casaþie ºi
Justiþie judecã:

a) în primã instanþã, procesele ºi cererile date prin lege
în competenþa de primã instanþã a Înaltei Curþi de Casaþie
ºi Justiþie;

b) recursurile, în condiþiile prevãzute de lege.   
Art. 21. Ñ (1) Secþiile Înaltei Curþi de Casaþie ºi Justiþie,

în raport cu competenþa fiecãreia, soluþioneazã:  
a) cererile de strãmutare, pentru motivele prevãzute în

codurile de procedurã;  
b) conflictele de competenþã, în cazurile prevãzute de

lege;
c) orice alte cereri prevãzute de lege.
(2) Secþiile Înaltei Curþi de Casaþie ºi Justiþie

soluþioneazã ºi recursurile declarate împotriva hotãrârilor
nedefinitive sau a actelor judecãtoreºti, de orice naturã,
care nu pot fi atacate pe nici o altã cale, iar cursul
judecãþii a fost întrerupt în faþa curþilor de apel.

Art. 22. Ñ (1) Completul de 9 judecãtori soluþioneazã
recursurile ºi cererile în cauzele judecate în primã instanþã
de Secþia penalã a Înaltei Curþi de Casaþie ºi Justiþie. 

(2) Completul de 9 judecãtori judecã ºi alte cauze date
în competenþa sa prin lege, precum ºi ca instanþã
disciplinarã.

Art. 23. Ñ Înalta Curte de Casaþie ºi Justiþie se
constituie în Secþii Unite pentru:

a) judecarea recursurilor în interesul legii;
b) soluþionarea, în condiþiile prezentei legi, a sesizãrilor

privind schimbarea jurisprudenþei Înaltei Curþi de Casaþie ºi
Justiþie; 

c) sesizarea Curþii Constituþionale pentru controlul
constituþionalitãþii legilor înainte de promulgare.

Art. 24. Ñ Dacã o secþie a Înaltei Curþi de Casaþie ºi
Justiþie considerã cã este necesar sã revinã asupra propriei
jurisprudenþe, întrerupe judecata ºi sesizeazã Secþiile Unite
ale Înaltei Curþi de Casaþie ºi Justiþie, care judecã cu
citarea pãrþilor din dosarul a cãrui judecatã a fost întreruptã.
Dupã ce Secþiile Unite s-au pronunþat asupra sesizãrii
privind schimbarea jurisprudenþei, judecata continuã.

Art. 25. Ñ (1) La sfârºitul fiecãrui an, Înalta Curte de
Casaþie ºi Justiþie, în Secþii Unite, stabileºte cazurile în
care este necesarã îmbunãtãþirea legislaþiei ºi le comunicã
ministrului justiþiei. 

(2) Preºedintele Înaltei Curþi de Casaþie ºi Justiþie poate
încuviinþa ca judecãtorii sã se informeze la sediul
instanþelor asupra aspectelor privind aplicarea corectã ºi
unitarã a legii, fãcând cunoscutã jurisprudenþa Înaltei Curþi
de Casaþie ºi Justiþie, ºi sã constate situaþii care justificã
propuneri de îmbunãtãþire a legislaþiei. 

SECÞIUNEA a 3-a
Conducerea Înaltei Curþi de Casaþie ºi Justiþie

Art. 26. Ñ (1) Conducerea Înaltei Curþi de Casaþie ºi
Justiþie se exercitã de preºedinte, vicepreºedinte ºi colegiul
de conducere.

(2) Preºedintele reprezintã Înalta Curte de Casaþie ºi
Justiþie în relaþiile interne ºi internaþionale.

(3) Preºedintele, vicepreºedintele, preºedinþii de secþii ºi
5 judecãtori, aleºi pe o perioadã de 5 ani în adunarea
generalã a judecãtorilor, cu reprezentarea fiecãrei secþii,
constituie colegiul de conducere al Înaltei Curþi de Casaþie
ºi Justiþie. Când se dezbat probleme economico-financiare
ºi administrative, la ºedinþele colegiului de conducere
participã managerul economic al Înaltei Curþi de Casaþie ºi
Justiþie, care are vot consultativ.

Art. 27. Ñ (1) Colegiul de conducere al Înaltei Curþi de
Casaþie ºi Justiþie are urmãtoarele atribuþii:

a) aprobã Regulamentul privind organizarea ºi
funcþionarea administrativã, precum ºi statele de funcþii ºi
de personal ale Înaltei Curþi de Casaþie ºi Justiþie;

b) recomandã Plenului Consiliului Superior al
Magistraturii numirea la Înalta Curte de Casaþie ºi Justiþie a
judecãtorilor în funcþie cãrora le expirã mandatul de 6 ani;

c) propune Consiliului Superior al Magistraturii numirea,
promovarea, transferul, suspendarea ºi încetarea din funcþie
a magistraþilor-asistenþi;

d) organizeazã ºi supravegheazã rezolvarea petiþiilor, în
condiþiile legii;
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e) exercitã acþiunea disciplinarã împotriva preºedintelui,
vicepreºedintelui, preºedinþilor de secþii, judecãtorilor ºi
magistraþilor-asistenþi ai Înaltei Curþi de Casaþie ºi Justiþie,
precum ºi împotriva preºedinþilor curþilor de apel;

f) propune proiectul de buget al Înaltei Curþi de Casaþie
ºi Justiþie;

g) exercitã alte atribuþii prevãzute în Regulamentul
privind organizarea ºi funcþionarea administrativã a Înaltei
Curþi de Casaþie ºi Justiþie.

(2) Colegiul de conducere al Înaltei Curþi de Casaþie ºi
Justiþie este prezidat de cãtre preºedinte, iar în lipsa
acestuia, de cãtre vicepreºedinte. 

(3) Colegiul de conducere al Înaltei Curþi de Casaþie ºi
Justiþie se întruneºte trimestrial sau ori de câte ori este
necesar, la convocarea preºedintelui Înaltei Curþi de
Casaþie ºi Justiþie sau la solicitarea a cel puþin 3 dintre
membrii sãi. 

(4) Hotãrârile colegiului de conducere al Înaltei Curþi de
Casaþie ºi Justiþie se adoptã cu votul majoritãþii membrilor
sãi.

Art. 28. Ñ Adunarea generalã a judecãtorilor Înaltei
Curþi de Casaþie ºi Justiþie se întruneºte pentru: 

a) aprobarea raportului anual de activitate, care se dã
publicitãþii;

b) aprobarea bugetului Înaltei Curþi de Casaþie ºi
Justiþie, cu avizul consultativ al Ministerului Finanþelor
Publice;

c) alegerea celor 2 membri pentru Consiliul Superior al
Magistraturii, în condiþiile legii.

SECÞIUNEA a 4-a
Completele de judecatã

Art. 29. Ñ (1) Completele de judecatã se compun din
3 judecãtori ai aceleiaºi secþii.

(2) Dacã numãrul de judecãtori necesar formãrii
completului de judecatã nu se poate asigura, acesta se
constituie cu judecãtori de la celelalte secþii, desemnaþi de
cãtre preºedintele sau vicepreºedintele Înaltei Curþi de
Casaþie ºi Justiþie. 

Art. 30. Ñ Completul de 9 judecãtori este prezidat de
preºedintele sau vicepreºedintele Înaltei Curþi de Casaþie ºi
Justiþie. În lipsa acestora, completul poate fi prezidat de un
preºedinte de secþie sau de un judecãtor desemnat în
acest scop de preºedintele ori vicepreºedintele Înaltei Curþi
de Casaþie ºi Justiþie.

Art. 31. Ñ (1) Preºedintele Înaltei Curþi de Casaþie ºi
Justiþie prezideazã Secþiile Unite, Completul de
9 judecãtori, iar în cadrul secþiilor orice complet, când
participã la judecatã.

(2) În lipsa preºedintelui, ºedinþele la care acesta
trebuie sã ia parte sunt prezidate de vicepreºedintele
instanþei sau de un preºedinte de secþie.

(3) Preºedinþii de secþii pot prezida orice complet de
judecatã din cadrul secþiei, iar ceilalþi judecãtori prezideazã
prin rotaþie.

Art. 32. Ñ În cazul în care Înalta Curte de Casaþie ºi
Justiþie judecã în Secþii Unite, la judecatã trebuie sã ia
parte cel puþin douã treimi din numãrul judecãtorilor în
funcþie. Decizia poate fi luatã numai cu majoritatea voturilor
celor prezenþi.

CAPITOLUL II
Curþile de apel, tribunalele, tribunalele specializate 

ºi judecãtoriile

SECÞIUNEA 1
Organizarea curþilor de apel, a tribunalelor, 
a tribunalelor specializate ºi a judecãtoriilor

Art. 33. Ñ (1) Curþile de apel sunt instanþe cu
personalitate juridicã, în circumscripþia cãrora funcþioneazã
mai multe tribunale ºi tribunale specializate, potrivit anexei
care face parte integrantã din prezenta lege.

(2) Curtea de Apel Bucureºti funcþioneazã ºi ca instanþã
specializatã pentru judecarea cauzelor privind proprietatea
intelectualã, potrivit legii.

(3) În cadrul curþilor de apel funcþioneazã secþii pentru
cauze civile, cauze penale, cauze comerciale, cauze cu
minori ºi de familie, cauze de contencios administrativ ºi
fiscal, cauze privind conflicte de muncã ºi asigurãri sociale,
precum ºi, în raport cu natura ºi numãrul cauzelor, secþii
maritime ºi fluviale sau pentru alte materii.

Art. 34. Ñ (1) Tribunalele sunt instanþe cu personalitate
juridicã, organizate la nivelul fiecãrui judeþ ºi al municipiului
Bucureºti, ºi au, de regulã, sediul în municipiul reºedinþã
de judeþ. 

(2) Tribunalul Bucureºti funcþioneazã ºi ca instanþã
specializatã pentru judecarea cauzelor privind proprietatea
intelectualã, potrivit legii.

(3) În circumscripþia fiecãrui tribunal sunt cuprinse toate
judecãtoriile din judeþ sau, dupã caz, din municipiul
Bucureºti.

(4) În cadrul tribunalelor funcþioneazã secþii pentru
cauze civile ºi secþii pentru cauze penale ºi, în raport cu
natura ºi numãrul cauzelor, secþii maritime ºi fluviale sau
pentru alte materii.

Art. 35. Ñ (1) Tribunalele specializate sunt:
a) tribunale pentru minori ºi familie;
b) tribunale de muncã ºi asigurãri sociale;
c) tribunale comerciale;
d) tribunale administrativ-fiscale.
(2) Tribunalele specializate sunt instanþe fãrã

personalitate juridicã, care funcþioneazã la nivelul fiecãrui
judeþ ºi al municipiului Bucureºti ºi au, de regulã, sediul în
municipiul reºedinþã de judeþ.

Art. 36. Ñ (1) Judecãtoriile sunt instanþe fãrã
personalitate juridicã, organizate în judeþe ºi în sectoarele
municipiului Bucureºti, potrivit anexei.

(2) Localitãþile care fac parte din circumscripþiile
judecãtoriilor din fiecare judeþ se stabilesc prin hotãrâre a
Guvernului, la propunerea ministrului justiþiei, cu avizul
Consiliului Superior al Magistraturii.

Art. 37. Ñ În raport cu natura ºi numãrul cauzelor, în
cadrul tribunalelor specializate ºi al judecãtoriilor se pot
înfiinþa secþii.

Art. 38. Ñ (1) Secþiile curþilor de apel ºi ale instanþelor
din circumscripþia acestora se înfiinþeazã la propunerea
preºedinþilor curþilor de apel, prin hotãrâre a Consiliului
Superior al Magistraturii. 

(2) Componenþa secþiilor se stabileºte de preºedintele
instanþei, în raport cu volumul de activitate, þinându-se
seama de specializarea judecãtorului.  

(3) În mod excepþional, în situaþia în care în cadrul unei
secþii nu se poate constitui un complet de judecatã,
preºedintele instanþei poate dispune participarea unor
judecãtori de la alte secþii.

Art. 39. Ñ În raport cu volumul de activitate, cu natura
ºi complexitatea cauzelor deduse judecãþii, pentru curþile de
apel, tribunale ºi judecãtorii se pot înfiinþa sedii secundare
cu activitate permanentã în alte localitãþi din judeþ sau în
municipiul Bucureºti. 

SECÞIUNEA a 2-a
Competenþa instanþelor judecãtoreºti

Art. 40. Ñ Competenþa judecãtoriilor, a tribunalelor ºi a
curþilor de apel este stabilitã în Codul de procedurã civilã,
cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, ºi în Codul de
procedurã penalã, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare,
precum ºi în legi speciale.

Art. 41. Ñ Tribunalele pentru minori ºi familie judecã în
primã instanþã urmãtoarele categorii de cauze:

1. în materie civilã, cauzele referitoare la drepturile,
obligaþiile ºi interesele legitime privind persoana minorilor,
decãderea din drepturile pãrinteºti, cererile privind nulitatea
sau desfacerea cãsãtoriei, cererile pentru încuviinþarea,
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nulitatea sau desfacerea adopþiei, precum ºi cauzele privind
raporturile de familie;

2. în materie penalã, infracþiuni sãvârºite de minori sau
asupra minorilor. 

Art. 42. Ñ Când în aceeaºi cauzã sunt mai mulþi
inculpaþi, unii minori ºi alþii majori, ºi nu este posibilã
disjungerea, competenþa aparþine tribunalului pentru minori
ºi familie.

Art. 43. Ñ Tribunalele de muncã ºi asigurãri sociale
soluþioneazã în primã instanþã conflictele de muncã ºi
asigurãri sociale. 

Art. 44. Ñ Tribunalele comerciale judecã în primã
instanþã procesele ºi cererile în materie comercialã, inclusiv
cele în materie de reorganizare judiciarã ºi faliment, în
afarã de cele date prin lege în competenþa judecãtoriilor.

Art. 45. Ñ (1) Tribunalele administrativ-fiscale judecã în
primã instanþã cauzele în materie de contencios
administrativ ºi fiscal, precum ºi cererile persoanelor
vãtãmate prin ordonanþe sau, dupã caz, dispoziþii din
ordonanþe ale Guvernului declarate neconstituþionale, în
afarã de cele date prin lege în competenþa curþilor de apel.

(2) Tribunalele administrativ-fiscale judecã în primã
instanþã ºi litigiile rezultate din activitatea Curþii de Conturi,
în afarã de cele date prin lege în competenþa curþilor de
apel.

SECÞIUNEA a 3-a
Conducerea instanþelor judecãtoreºti

Art. 46. Ñ (1) Fiecare instanþã judecãtoreascã este
condusã de un preºedinte.

(2) Preºedinþii curþilor de apel ºi ai tribunalelor exercitã,
de asemenea, atribuþii de coordonare ºi control ale
administrãrii instanþei unde funcþioneazã, precum ºi ale
instanþelor din circumscripþie.

(3) Preºedinþii judecãtoriilor ºi ai tribunalelor specializate
exercitã ºi atribuþii de administrare a instanþei.

Art. 47. Ñ Preºedinþii curþilor de apel au calitatea de
ordonator secundar de credite, iar preºedinþii tribunalelor au
calitatea de ordonator terþiar de credite. 

Art. 48. Ñ (1) În funcþie de volumul de activitate ºi de
complexitatea cauzelor, la curþile de apel, tribunale ºi
tribunale specializate, preºedintele poate fi ajutat de 1Ñ2
vicepreºedinþi, iar la judecãtorii, preºedintele poate fi ajutat
de un vicepreºedinte. 

(2) La Curtea de Apel Bucureºti ºi la Tribunalul
Bucureºti, preºedintele poate fi ajutat de 1Ñ3 vicepreºedinþi.

Art. 49. Ñ (1) Preºedinþii ºi vicepreºedinþii instanþelor
judecãtoreºti iau mãsuri pentru organizarea ºi buna
funcþionare a instanþelor pe care le conduc ºi, dupã caz, a
instanþelor din circumscripþiile acestora, asigurã ºi verificã
respectarea obligaþiilor statutare ºi a regulamentelor de
cãtre judecãtori ºi personalul auxiliar de specialitate.

(2) Verificãrile efectuate personal de preºedinþi sau
vicepreºedinþi ori, dupã caz, prin judecãtorii inspectori
trebuie sã respecte principiile independenþei judecãtorilor ºi
supunerii lor numai legii, precum ºi autoritatea de lucru
judecat.

Art. 50. Ñ Preºedinþii instanþelor desemneazã judecãtorii
care urmeazã sã îndeplineascã, potrivit legii, ºi alte atribuþii
decât cele privind activitatea de judecatã.

Art. 51. Ñ Secþiile instanþelor judecãtoreºti sunt conduse
de câte un preºedinte de secþie.

Art. 52. Ñ (1) În cadrul fiecãrei instanþe judecãtoreºti
funcþioneazã un colegiu de conducere, care hotãrãºte cu
privire la problemele generale de conducere a instanþei.
Colegiul de conducere al curþii de apel exercitã ºi acþiunea
disciplinarã, în condiþiile legii. 

(2) Colegiile de conducere sunt formate dintr-un numãr
impar de membri ºi au urmãtoarea componenþã: 

a) la curþile de apel: preºedintele, vicepreºedinþii,
judecãtorii inspectori ºi preºedinþii de secþii, precum ºi 1Ñ2
judecãtori aleºi în adunarea generalã a judecãtorilor; 

b) la tribunale ºi tribunale specializate: preºedintele,
vicepreºedinþii ºi preºedinþii de secþii, precum ºi 1Ñ2
judecãtori aleºi în adunarea generalã a judecãtorilor;

c) la judecãtorii: preºedintele ºi, dupã caz,
vicepreºedintele ºi preºedinþii de secþii, precum ºi 1Ñ2
judecãtori aleºi în adunarea generalã a judecãtorilor. 

(3) La curþile de apel ºi tribunale, când colegiul de
conducere dezbate probleme economico-financiare sau
administrative, la ºedinþele acestuia participã ºi managerul
economic al instanþei, cu vot consultativ.

(4) În funcþie de problemele supuse dezbaterii, la
ºedinþele colegiilor de conducere ale curþilor de apel, ale
tribunalelor ºi tribunalelor specializate pot fi invitate ºi
persoane cu funcþii de conducere a instanþelor din
circumscripþia acestora.

Art. 53. Ñ (1) La instanþele judecãtoreºti se
organizeazã, anual sau ori de câte ori este necesar,
adunãri generale ale judecãtorilor.

(2) Adunãrile generale ale judecãtorilor se convoacã
dupã cum urmeazã:

a) adunarea generalã a curþii de apel ºi adunarea
generalã a judecãtorilor din circumscripþia acesteia Ñ de
preºedintele curþii de apel; 

b) adunarea generalã a tribunalului ºi adunarea
generalã a judecãtorilor din circumscripþia acestuia Ñ de
preºedintele tribunalului;

c) adunarea generalã a tribunalului specializat Ñ de
preºedintele acestuia; 

d) adunarea generalã a judecãtorilor Ñ de preºedintele
judecãtoriei.

Art. 54. Ñ Adunãrile generale ale judecãtorilor,
prevãzute la art. 53 alin. (1), au urmãtoarele atribuþii:

a) dezbat activitatea anualã desfãºuratã de instanþe;
b) aleg, în condiþiile legii, membrii Consiliului Superior al

Magistraturii;
c) dezbat probleme de drept;
d) analizeazã proiecte de acte normative, la solicitarea

ministrului justiþiei sau a Consiliului Superior al Magistraturii;
e) formuleazã puncte de vedere la solicitarea Consiliului

Superior al Magistraturii;
f) îndeplinesc alte atribuþii prevãzute de lege sau

regulamente.

SECÞIUNEA a 4-a
Completele de judecatã

Art. 55. Ñ (1) Preºedinþii instanþelor sau, dupã caz,
preºedinþii de secþii stabilesc compunerea completelor de
judecatã, de regulã, la începutul anului judecãtoresc, cu
avizul colegiului de conducere al instanþei, urmãrind
asigurarea continuitãþii completului.

(2) Completul de judecatã este prezidat de preºedintele
sau vicepreºedintele instanþei, de judecãtorul inspector ori,
dupã caz, de preºedintele de secþie, atunci când aceºtia
participã la judecatã. În celelalte cazuri, completul de
judecatã este prezidat, prin rotaþie, de judecãtorul
desemnat de preºedintele instanþei sau al secþiei, dintre
judecãtorii care compun acel complet.

Art. 56. Ñ (1) Repartizarea cauzelor pe complete de
judecatã se face în mod aleatoriu, în sistem informatizat.

(2) Cauzele repartizate unui complet de judecatã nu pot
fi trecute altui complet decât în condiþiile prevãzute de
lege.

Art. 57. Ñ (1) Cauzele se judecã în primã instanþã în
complet format din 2 judecãtori, cu excepþia urmãtoarelor
cauze, care se judecã de un singur judecãtor:

a) cererile privind pensii de întreþinere, cererile privind
înregistrãrile ºi rectificãrile în registrele de stare civilã,
cererile privind popririle, încuviinþarea executãrii silite,
învestirea cu formulã executorie ºi luarea unor mãsuri
asigurãtorii;

b) cererile de ordonanþã preºedinþialã; 
c) acþiunile posesorii; 
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d) plângerile împotriva proceselor-verbale de constatare
a contravenþiilor ºi de aplicare a sancþiunilor contravenþionale;

e) somaþia de platã;
f) reabilitarea;
g) constatarea intervenþiei amnistiei ori graþierii;
h) percheziþia ºi mãsurile preventive luate în cursul

urmãririi penale.
(2) Apelurile ºi recursurile se judecã în complet format

din 3 judecãtori. 
(3) În cazul completului format din 2 judecãtori, dacã

aceºtia nu ajung la un acord asupra hotãrârii ce urmeazã
a se pronunþa, procesul se judecã din nou în complet de
divergenþã, în condiþiile legii.

(4) Completul de divergenþã se constituie prin
includerea, în completul de judecatã, a preºedintelui sau a
vicepreºedintelui instanþei, a judecãtorului inspector, a
preºedintelui de secþie ori a unui alt judecãtor desemnat de
preºedintele instanþei.

Art. 58. Ñ (1) Completul pentru soluþionarea în primã
instanþã a cauzelor privind conflictele de muncã ºi asigurãri
sociale se constituie din 2 judecãtori ºi 2 asistenþi judiciari.

(2) Asistenþii judiciari participã la deliberãri cu vot
consultativ ºi semneazã hotãrârile pronunþate. Opinia
acestora se consemneazã în hotãrâre, iar opinia separatã
se motiveazã.

(3) În cazul în care judecãtorii care intrã în compunerea
completului de judecatã nu ajung la un acord asupra
hotãrârii ce urmeazã a se pronunþa, procesul se judecã din
nou în complet de divergenþã, prevederile art. 57 alin. (3)
ºi (4) fiind aplicabile.

TITLUL III
Ministerul Public

CAPITOLUL I
Atribuþiile Ministerului Public

Art. 59. Ñ (1) Ministerul Public îºi exercitã atribuþiile în
temeiul legii.

(2) Procurorii îºi desfãºoarã activitatea potrivit principiilor
legalitãþii, imparþialitãþii ºi controlului ierarhic, sub autoritatea
ministrului justiþiei, în condiþiile legii.

(3) Procurorii îºi exercitã funcþiile în conformitate cu
legea, respectã ºi protejeazã demnitatea umanã ºi apãrã
drepturile persoanei. 

(4) Parchetele sunt independente în relaþiile cu
instanþele judecãtoreºti, precum ºi cu celelalte autoritãþi
publice. 

Art. 60. Ñ Ministerul Public exercitã, prin procurori,
urmãtoarele atribuþii:

a) efectueazã urmãrirea penalã în cazurile ºi în
condiþiile prevãzute de lege ºi participã, potrivit legii, la
soluþionarea conflictelor prin mijloace alternative;

b) conduce ºi supravegheazã activitatea de cercetare
penalã a poliþiei judiciare, conduce ºi controleazã activitatea
altor organe de cercetare penalã;

c) sesizeazã instanþele judecãtoreºti pentru judecarea
cauzelor penale, potrivit legii;

d) exercitã acþiunea civilã, în cazurile prevãzute de lege;
e) participã, în condiþiile legii, la ºedinþele de judecatã;
f) exercitã cãile de atac împotriva hotãrârilor

judecãtoreºti, în condiþiile prevãzute de lege;
g) apãrã drepturile ºi interesele legitime ale minorilor,

ale persoanelor puse sub interdicþie, ale dispãruþilor ºi ale
altor persoane, în condiþiile legii;

h) acþioneazã pentru prevenirea ºi combaterea
criminalitãþii, sub coordonarea ministrului justiþiei, pentru
realizarea unitarã a politicii penale a statului; 

i) studiazã cauzele care genereazã sau favorizeazã
criminalitatea, elaboreazã ºi prezintã ministrului justiþiei
propuneri în vederea eliminãrii acestora, precum ºi pentru
perfecþionarea legislaþiei în domeniu;

j) exercitã orice alte atribuþii prevãzute de lege.

Art. 61. Ñ (1) Dispoziþiile procurorului ierarhic superior,
date în scris ºi în conformitate cu legea, sunt obligatorii
pentru procurorii din subordine.

(2) În soluþiile dispuse, procurorul este autonom.
Art. 62. Ñ (1) Procurorii din fiecare parchet sunt

subordonaþi conducãtorului parchetului respectiv.
(2) Conducãtorul unui parchet este subordonat

conducãtorului parchetului ierarhic superior din aceeaºi
circumscripþie.

(3) Controlul exercitat de procurorul general al
Parchetului de pe lângã Înalta Curte de Casaþie ºi Justiþie,
de procurorul general al Parchetului Naþional Anticorupþie
sau de procurorul general al parchetului de pe lângã
curtea de apel asupra procurorilor din subordine se poate
realiza direct sau prin procurori inspectori. 

Art. 63. Ñ (1) Organele de poliþie judiciarã îºi
desfãºoarã activitatea de cercetare penalã, în mod
nemijlocit, sub conducerea ºi supravegherea procurorului,
fiind obligate sã aducã la îndeplinire dispoziþiile acestuia. 

(2) Serviciile ºi organele specializate în culegerea,
prelucrarea ºi arhivarea informaþiilor au obligaþia de a pune,
de îndatã, la dispoziþia parchetului competent, la sediul
acestuia, toate datele ºi toate informaþiile deþinute în
legãturã cu sãvârºirea infracþiunilor. 

(3) Nerespectarea obligaþiilor prevãzute la alin. (1) ºi (2)
atrage rãspunderea juridicã potrivit legii.

Art. 64. Ñ (1) Procurorul participã la ºedinþele de
judecatã, în condiþiile legii, ºi are rol activ în aflarea
adevãrului.

(2) Procurorul este liber sã prezinte în instanþã
concluziile pe care le considerã întemeiate, potrivit legii,
þinând seama de probele administrate în cauzã.

(3) În procesele penale, la ºedinþa de judecatã, poate
participa procurorul care a efectuat urmãrirea penalã sau
alt procuror desemnat de conducãtorul parchetului. 

Art. 65. Ñ Procurorul exercitã, în condiþiile legii, cãile de
atac împotriva hotãrârilor judecãtoreºti pe care le considerã
netemeinice ºi nelegale.

Art. 66. Ñ (1) Ministrul justiþiei, când considerã necesar,
din proprie iniþiativã sau la cererea Consiliului Superior al
Magistraturii, exercitã controlul asupra procurorilor, prin
procurorii inspectori din cadrul Parchetului de pe lângã
Înalta Curte de Casaþie ºi Justiþie, din Parchetul Naþional
Anticorupþie, din parchetele de pe lângã curþile de apel sau
alþi procurori delegaþi. 

(2) Controlul constã în verificarea modului în care se
desfãºoarã raporturile de serviciu cu justiþiabilii ºi cu
celelalte persoane implicate în lucrãrile de competenþa
parchetelor.

(3) Ministrul justiþiei poate sã cearã procurorului general
al Parchetului de pe lângã Înalta Curte de Casaþie ºi
Justiþie sau, dupã caz, procurorului general al Parchetului
Naþional Anticorupþie informãri asupra activitãþii parchetelor
ºi sã dea îndrumãri scrise cu privire la mãsurile ce trebuie
luate pentru prevenirea ºi combaterea criminalitãþii. 

CAPITOLUL II
Organizarea Ministerului Public

SECÞIUNEA 1

Parchetul de pe lângã Înalta Curte de Casaþie ºi Justiþie

Art. 67. Ñ (1) Parchetul de pe lângã Înalta Curte de
Casaþie ºi Justiþie coordoneazã activitatea parchetelor din
subordine, îndeplineºte atribuþiile prevãzute de lege, are
personalitate juridicã ºi gestioneazã bugetul Ministerului
Public.

(2) Parchetul de pe lângã Înalta Curte de Casaþie ºi
Justiþie este condus de procurorul general al Parchetului de
pe lângã Înalta Curte de Casaþie ºi Justiþie, ajutat de un
prim-adjunct, un adjunct ºi 3 procurori consilieri.
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(3) Procurorul general al Parchetului de pe lângã Înalta
Curte de Casaþie ºi Justiþie este ordonator principal de
credite.

Art. 68. Ñ Procurorul general al Parchetului de pe lângã
Înalta Curte de Casaþie ºi Justiþie reprezintã Ministerul
Public în relaþiile cu celelalte autoritãþi publice ºi cu orice
persoane juridice sau fizice, din þarã sau din strãinãtate.

Art. 69. Ñ Procurorul general al Parchetului de pe lângã
Înalta Curte de Casaþie ºi Justiþie exercitã, direct sau prin
procurori inspectori, controlul asupra tuturor parchetelor.

Art. 70. Ñ (1) Procurorul general al Parchetului de pe
lângã Înalta Curte de Casaþie ºi Justiþie participã la
ºedinþele Înaltei Curþi de Casaþie ºi Justiþie în Secþii Unite,
precum ºi la orice complet al acesteia, când considerã
necesar.

(2) În cazul imposibilitãþii de participare, procurorul
general deleagã pe prim-adjunctul sau pe adjunctul sãu ori
pe un alt procuror pentru a participa, în locul sãu, la
ºedinþele Înaltei Curþi de Casaþie ºi Justiþie prevãzute la
alin. (1).

Art. 71. Ñ Procurorul general al Parchetului de pe lângã
Înalta Curte de Casaþie ºi Justiþie desemneazã, dintre
procurorii acestui parchet, pe procurorii care participã la
ºedinþele Curþii Constituþionale, în cazurile prevãzute de
lege.

Art. 72. Ñ Parchetul de pe lângã Înalta Curte de
Casaþie ºi Justiþie are în structurã secþii conduse de
procurori ºefi, care pot fi ajutaþi de adjuncþi. În cadrul
secþiilor pot funcþiona servicii ºi birouri conduse de
procurori ºefi.

Art. 73. Ñ În exercitarea atribuþiilor ce-i revin, procurorul
general al Parchetului de pe lângã Înalta Curte de Casaþie
ºi Justiþie emite ordine cu caracter intern.

Art. 74. Ñ (1) În cadrul Parchetului de pe lângã Înalta
Curte de Casaþie ºi Justiþie funcþioneazã colegiul de
conducere, care hotãrãºte asupra problemelor generale de
conducere ale Ministerului Public.

(2) Colegiul de conducere al Parchetului de pe lângã
Înalta Curte de Casaþie ºi Justiþie este constituit din
procurorul general, prim-adjunctul, adjunctul ºi consilierii
acestuia, procurorii ºefi de secþie, procurorul inspector ºef
ºi 5 procurori aleºi în adunarea generalã a procurorilor.

(3) Dispoziþiile art. 52 alin. (3) ºi (4) se aplicã în mod
corespunzãtor.

Art. 75. Ñ (1) Adunarea generalã a procurorilor
Parchetului de pe lângã Înalta Curte de Casaþie ºi Justiþie
se convoacã de cãtre procurorul general al Parchetului de
pe lângã Înalta Curte de Casaþie ºi Justiþie, anual sau ori
de câte ori este necesar.

(2) Dispoziþiile art. 54 se aplicã în mod corespunzãtor. 

SECÞIUNEA a 2-a
Parchetul Naþional Anticorupþie

Art. 76. Ñ (1) Parchetul Naþional Anticorupþie este
specializat în combaterea infracþiunilor de corupþie, potrivit
legii, îºi exercitã atribuþiile pe întreg teritoriul României, prin
procurori specializaþi în combaterea infracþiunilor de corupþie
ºi funcþioneazã ca parchet pe lângã Înalta Curte de
Casaþie ºi Justiþie.

(2) Parchetul Naþional Anticorupþie se organizeazã ca
structurã autonomã în cadrul Ministerului Public ºi este
coordonat de procurorul general al Parchetului de pe lângã
Înalta Curte de Casaþie ºi Justiþie.

(3) Parchetul Naþional Anticorupþie are personalitate
juridicã ºi sediul în municipiul Bucureºti.

Art. 77. Ñ (1) Parchetul Naþional Anticorupþie îºi
desfãºoarã activitatea potrivit principiului legalitãþii, al
imparþialitãþii ºi al controlului ierarhic, sub autoritatea
administrativã a ministrului justiþiei.

(2) Parchetul Naþional Anticorupþie este independent în
raport cu instanþele judecãtoreºti ºi cu parchetele de pe
lângã acestea, precum ºi în relaþiile cu celelalte autoritãþi

publice, exercitându-ºi atribuþiile numai în temeiul legii ºi
pentru asigurarea respectãrii acesteia.

Art. 78. Ñ (1) Parchetul Naþional Anticorupþie este
condus de un procuror general, asimilat prim-adjunctului
procurorului general al Parchetului de pe lângã Înalta Curte
de Casaþie ºi Justiþie, ajutat de doi procurori generali
adjuncþi, asimilaþi adjunctului procurorului general al
Parchetului de pe lângã Înalta Curte de Casaþie ºi Justiþie.

(2) În activitatea sa, procurorul general al Parchetului
Naþional Anticorupþie este ajutat de 2 procurori consilieri,
asimilaþi procurorilor consilieri ai procurorului general al
Parchetului de pe lângã Înalta Curte de Casaþie ºi Justiþie.

(3) Procurorul general al Parchetului Naþional
Anticorupþie este ordonator principal de credite.

(4) Finanþarea cheltuielilor curente ºi de capital ale
Parchetului Naþional Anticorupþie se asigurã de la bugetul
de stat.

Art. 79. Ñ (1) În cadrul Parchetului Naþional Anticorupþie
funcþioneazã colegiul de conducere, care hotãrãºte asupra
problemelor generale de conducere ale acestui parchet.

(2) Colegiul de conducere al Parchetului Naþional
Anticorupþie este constituit din procurorul general, adjuncþii
ºi consilierii acestuia, procurorii ºefi de secþie ºi 5 procurori
aleºi în adunarea generalã a procurorilor. 

(3) Dispoziþiile art. 52 alin. (3) ºi (4) se aplicã în mod
corespunzãtor. 

Art. 80. Ñ (1) Adunarea generalã a procurorilor
Parchetului Naþional Anticorupþie se convoacã de cãtre
procurorul general al acestui parchet, anual sau ori de câte
ori este necesar.

(2) Dispoziþiile art. 54 se aplicã în mod corespunzãtor.  
Art. 81. Ñ În exercitarea atribuþiilor ce-i revin, procurorul

general al Parchetului Naþional Anticorupþie emite ordine cu
caracter intern.

Art. 82. Ñ (1) În cadrul Parchetului Naþional Anticorupþie
se pot înfiinþa servicii teritoriale, servicii, birouri ºi alte
compartimente de activitate, prin ordin al procurorului
general al acestui parchet.

(2) Sediul serviciilor teritoriale ºi circumscripþia acestora
se stabilesc de procurorul general al Parchetului Naþional
Anticorupþie, de regulã, în localitãþile în care îºi au sediul
parchetele de pe lângã curþile de apel ºi în raport cu
circumscripþiile acestora.

Art. 83. Ñ Atribuþiile, competenþa, structura, organizarea
ºi funcþionarea Parchetului Naþional Anticorupþie sunt
stabilite prin lege specialã.

SECÞIUNEA a 3-a
Parchetele de pe lângã curþile de apel, tribunale, tribunale

pentru minori ºi familie ºi judecãtorii

Art. 84. Ñ (1) Pe lângã fiecare curte de apel, tribunal,
tribunal pentru minori ºi familie ºi judecãtorie funcþioneazã
un parchet.

(2) Parchetele au sediul în localitãþile în care îºi au
sediul instanþele pe lângã care funcþioneazã ºi au aceeaºi
circumscripþie cu acestea.

(3) Parchetele de pe lângã curþile de apel ºi parchetele
de pe lângã tribunale au personalitate juridicã. Parchetele
de pe lângã tribunalele pentru minori ºi familie ºi
parchetele de pe lângã judecãtorii nu au personalitate
juridicã.

Art. 85. Ñ (1) Parchetele de pe lângã curþile de apel ºi
tribunale au în structurã secþii, în cadrul cãrora pot
funcþiona servicii ºi birouri. Parchetele de pe lângã curþile
de apel au în structurã ºi câte o secþie pentru minori ºi
familie. 

(2) În raport cu natura ºi numãrul cauzelor, în cadrul
parchetelor de pe lângã judecãtorii pot funcþiona secþii
maritime ºi fluviale.

(3) Birourile, serviciile ori alte compartimente de
specialitate din cadrul parchetelor se stabilesc de cãtre
procurorul general al Parchetului de pe lângã Înalta Curte
de Casaþie ºi Justiþie, cu avizul ministrului justiþiei.
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Art. 86. Ñ În localitãþile unde funcþioneazã sediile
secundare ale tribunalelor ºi judecãtoriilor se înfiinþeazã
sedii secundare ale parchetelor, cu activitate permanentã,
având aceeaºi circumscripþie cu sediile secundare ale
instanþelor pe lângã care funcþioneazã.

Art. 87. Ñ (1) Parchetele de pe lângã curþile de apel
sunt conduse de procurori generali. 

(2) Parchetele de pe lângã tribunale, tribunale pentru
minori ºi familie ºi judecãtorii sunt conduse de
prim-procurori.

(3) Procurorii generali ai parchetelor de pe lângã curþile
de apel ºi prim-procurorii parchetelor de pe lângã tribunale
exercitã ºi atribuþii de coordonare ºi control al administrãrii
parchetului unde funcþioneazã, precum ºi a parchetelor din
circumscripþie.

(4) Prim-procurorii parchetelor de pe lângã tribunalele
pentru minori ºi prim-procurorii parchetelor de pe lângã
judecãtorii exercitã ºi atribuþii de administrare a parchetului.

Art. 88. Ñ Procurorii generali ai parchetelor de pe lângã
curþile de apel au calitatea de ordonatori secundari de
credite, iar prim-procurorii parchetelor de pe lângã tribunale
au calitatea de ordonatori terþiari de credite. 

Art. 89. Ñ (1) În funcþie de volumul de activitate, la
parchetele de pe lângã curþile de apel ºi tribunale,
procurorul general sau, dupã caz, prim-procurorul poate fi
ajutat de 1Ñ2 adjuncþi, iar la parchetele de pe lângã
tribunalele pentru minori ºi familie ºi judecãtorii,
prim-procurorul poate fi ajutat de un adjunct. 

(2) La Parchetul de pe lângã Curtea de Apel Bucureºti
ºi la Parchetul de pe lângã Tribunalul Bucureºti, procurorul
general sau, dupã caz, prim-procurorul poate fi ajutat de
1Ñ3 adjuncþi.

Art. 90. Ñ (1) Secþiile, serviciile ºi birourile parchetelor
de pe lângã instanþe sunt conduse de procurori ºefi. 

(2) Conducãtorul fiecãrui parchet repartizeazã procurorii
pe secþii, servicii ºi birouri.

Art. 91. Ñ (1) În cadrul parchetelor funcþioneazã colegii
de conducere, care avizeazã problemele generale de
conducere ale parchetelor. 

(2) Colegiile de conducere ale parchetelor de pe lângã
curþi de apel, tribunale, tribunale pentru minori ºi familie ºi
judecãtorii au în componenþã procurori care deþin funcþii de
nivelul celor prevãzute la art. 52 alin. (2) pentru colegiile
de conducere ale instanþelor.

(3) Dispoziþiile art. 52 alin. (2)Ñ(4) se aplicã în mod
corespunzãtor.

Art. 92. Ñ Dispoziþiile art. 53 ºi 54 se aplicã în mod
corespunzãtor ºi pentru organizarea ºi desfãºurarea
adunãrilor generale ale procurorilor. 

TITLUL IV
Organizarea ºi funcþionarea 

Institutului Naþional al Magistraturii
Art. 93. Ñ (1) Institutul Naþional al Magistraturii este

instituþia publicã cu personalitate juridicã, aflatã în
coordonarea Consiliului Superior al Magistraturii, care
realizeazã formarea iniþialã a judecãtorilor ºi procurorilor,
formarea profesionalã continuã a magistraþilor în funcþie,
precum ºi formarea formatorilor, în condiþiile legii. 

(2) Institutul Naþional al Magistraturii nu face parte din
sistemul naþional de învãþãmânt ºi educaþie ºi nu este
supus dispoziþiilor legale în vigoare cu privire la acreditarea
instituþiilor de învãþãmânt superior ºi recunoaºterea
diplomelor.

(3) Institutul Naþional al Magistraturii are sediul în
municipiul Bucureºti.

Art. 94. Ñ (1) Institutul Naþional al Magistraturii este
condus de un consiliu ºtiinþific format din 13 membri: un
judecãtor al Înaltei Curþi de Casaþie ºi Justiþie, un procuror
de la Parchetul de pe lângã Înalta Curte de Casaþie ºi
Justiþie, un judecãtor al Curþii de Apel Bucureºti, un
procuror de la Parchetul de pe lângã Curtea de Apel

Bucureºti, desemnaþi de Consiliul Superior al Magistraturii,
3 profesori universitari, recomandaþi de Facultatea de Drept
a Universitãþii Bucureºti, Facultatea de Drept a Universitãþii
�Alexandru Ioan CuzaÒ din Iaºi ºi Facultatea de Drept a
Universitãþii �Babeº-BolyaiÒ din Cluj-Napoca, 4 reprezentanþi
aleºi ai personalului de instruire din cadrul Institutului, un
reprezentant al auditorilor de justiþie, precum ºi directorul
Institutului Naþional al Magistraturii, care face parte de
drept din consiliu ºi îl prezideazã.

(2) Directorul Institutului Naþional al Magistraturii ºi cei
doi adjuncþi ai acestuia sunt numiþi de Consiliul Superior al
Magistraturii, din rândul personalului de instruire de
specialitate juridicã al magistraþilor sau al cadrelor didactice
din învãþãmântul superior juridic acreditat potrivit legii.

(3) Durata mandatului membrilor consiliului ºtiinþific este
de 3 ani ºi poate fi reînnoit, cu excepþia mandatului
reprezentantului auditorilor de justiþie, care este ales pe
un an.

(4) La ºedinþele consiliului ºtiinþific pot participa, fãrã
drept de vot, reprezentanþi ai asociaþiilor profesionale legal
constituite ale magistraþilor.

Art. 95. Ñ Consiliul ºtiinþific al Institutului Naþional al
Magistraturii propune proiectul de buget ºi hotãrãºte asupra
problemelor care privesc organizarea ºi funcþionarea
Institutului, la propunerea directorului acestei instituþii.

Art. 96. Ñ (1) Institutul Naþional al Magistraturii este
finanþat de la bugetul de stat, prin bugetul Consiliului
Superior al Magistraturii, în condiþiile legii.

(2) Directorul Institutului Naþional al Magistraturii este
ordonator secundar de credite.

Art. 97. Ñ (1) Numãrul maxim de posturi pentru
Institutul Naþional al Magistraturii se stabileºte prin hotãrâre
a Guvernului.

(2) Structura organizatoricã, statele de funcþii ºi statele
de personal ale Institutului Naþional al Magistraturii se
aprobã de Consiliul Superior al Magistraturii.

Art. 98. Ñ (1) Personalul de instruire al Institutului
Naþional al Magistraturii este asigurat, de regulã, din rândul
judecãtorilor ºi procurorilor în funcþie cu o vechime de cel
puþin 10 ani în magistraturã, care pot fi detaºaþi în
condiþiile prezentei legi, cu acordul lor, în cadrul Institutului,
cu avizul consiliului ºtiinþific al Institutului.

(2) Institutul Naþional al Magistraturii poate folosi, în
condiþiile legii, ºi cadre didactice din învãþãmântul juridic
superior acreditat potrivit legii, alþi specialiºti români ºi
strãini, precum ºi personal de specialitate juridicã asimilat
magistraþilor, pentru desfãºurarea procesului de formare
profesionalã.

(3) Salarizarea personalului de instruire de altã
specialitate decât cea juridicã este stabilitã prin Legea
nr. 50/1996 privind salarizarea ºi alte drepturi ale
personalului din organele autoritãþii judecãtoreºti,
republicatã, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare.

Art. 99. Ñ Prin hotãrâre a Guvernului se pot înfiinþa, în
subordinea Ministerului Justiþiei ºi a Ministerului Public,
centre ºi puncte zonale de formare profesionalã continuã a
grefierilor ºi a altor categorii de personal de specialitate.

TITLUL V
Asistenþii judiciari

Art. 100. Ñ Asistenþii judiciari sunt numiþi de ministrul
justiþiei, la propunerea Consiliului Economic ºi Social, pe o
perioadã de 5 ani, dintre persoanele cu o vechime în
funcþii juridice de cel puþin 5 ani ºi care îndeplinesc
cumulativ urmãtoarele condiþii:

a) au cetãþenia românã, domiciliul în România ºi
capacitate deplinã de exerciþiu; 

b) sunt licenþiate în drept ºi dovedesc o pregãtire
teoreticã corespunzãtoare;

c) nu au antecedente penale, nu au cazier fiscal ºi se
bucurã de o bunã reputaþie;

d) cunosc limba românã;
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e) sunt apte, din punct de vedere medical, pentru
exercitarea funcþiei.

Art. 101. Ñ (1) Asistenþii judiciari se bucurã de
stabilitate pe durata mandatului ºi se supun numai legii.

(2) Dispoziþiile legale privind obligaþiile, interdicþiile ºi
incompatibilitãþile magistraþilor se aplicã ºi asistenþilor
judiciari.

(3) Dispoziþiile referitoare la concediul de odihnã,
asistenþã medicalã gratuitã ºi gratuitatea transportului,
prevãzute de lege pentru magistraþi, se aplicã ºi asistenþilor
judiciari.

(4) Asistenþii judiciari depun jurãmântul în condiþiile
prevãzute de lege pentru magistraþi.

(5) Numãrul total al posturilor de asistenþi judiciari ºi
repartizarea posturilor pe instanþe, în raport cu volumul de
activitate, se stabilesc prin ordin al ministrului justiþiei.

Art. 102. Ñ Asistenþii judiciari exercitã atribuþiile
prevãzute la art. 58 alin. (2), precum ºi alte atribuþii
prevãzute în Regulamentul de ordine interioarã a
instanþelor judecãtoreºti.

Art. 103. Ñ (1) Asistenþilor judiciari li se aplicã
dispoziþiile legale privind abaterile ºi sancþiunile disciplinare,
precum ºi motivele de eliberare din funcþie prevãzute de
lege pentru magistraþi. 

(2) Sancþiunile disciplinare se aplicã de cãtre ministrul
justiþiei.

(3) Împotriva sancþiunilor aplicate potrivit alin. (2) se
poate face contestaþie, în termen de 30 de zile de la
comunicarea sancþiunii, la secþia de contencios administrativ
ºi fiscal a curþii de apel în circumscripþia cãreia
funcþioneazã cel sancþionat. Hotãrârea curþii de apel este
definitivã. 

(4) Asistenþii judiciari pot fi eliberaþi din funcþie ºi ca
urmare a reducerii numãrului de posturi, în raport cu
volumul de activitate al instanþei.

(5) Sancþiunile aplicate asistenþilor judiciari ºi eliberarea
din funcþie a acestora se comunicã Consiliului Economic ºi
Social de ministrul justiþiei.

Art. 104. Ñ Prin hotãrâre a Guvernului, la propunerea
Consiliului Economic ºi Social ºi a Ministerului Justiþiei, se
stabilesc:

a) condiþiile, procedura de selecþie ºi de propunere de
cãtre Consiliul Economic ºi Social a candidaþilor, pentru a
fi numiþi ca asistenþi judiciari de cãtre ministrul justiþiei;

b) condiþiile de delegare, detaºare ºi transfer al
asistenþilor judiciari.

Art. 105. Ñ Magistraþii consultanþi în funcþie la data
intrãrii în vigoare a prezentei legi sunt numiþi de drept în
funcþiile de asistenþi judiciari ºi îºi continuã activitatea în
cadrul tribunalelor de muncã ºi asigurãri sociale sau, dupã
caz, al secþiilor sau completelor specializate.

TITLUL VI
Compartimentele auxiliare de specialitate

din cadrul instanþelor ºi al parchetelor
Art. 106. Ñ (1) Toate instanþele judecãtoreºti ºi toate

parchetele au în structurã urmãtoarele compartimente
auxiliare de specialitate: 

a) registratura;
b) grefa;
c) arhiva;
d) biroul de informare ºi relaþii publice;
e) biblioteca.
(2) Instanþele judecãtoreºti ºi parchetele pot avea ºi alte

compartimente stabilite prin regulamentele prevãzute la
art. 126 alin. (1) ºi art. 127 alin. (1).

(3) Curþile de apel ºi parchetele de pe lângã aceste
curþi, Înalta Curte de Casaþie ºi Justiþie, Parchetul de pe
lângã Înalta Curte de Casaþie ºi Justiþie ºi Parchetul
Naþional Anticorupþie au, de asemenea, în structurã un
compartiment de documentare ºi un compartiment de
informaticã juridicã. Compartimentele de informaticã juridicã

se pot organiza ºi în structura tribunalelor, a tribunalelor
specializate, a judecãtoriilor ºi a parchetelor de pe lângã
aceste instanþe.

Art. 107. Ñ (1) Biroul de informare ºi relaþii publice
asigurã legãturile instanþei sau ale parchetului cu publicul
ºi cu mijloacele de comunicare în masã, în vederea
garantãrii transparenþei activitãþii judiciare, în condiþiile
stabilite de lege.

(2) Biroul este condus de un magistrat desemnat de
preºedintele instanþei sau, dupã caz, de conducãtorul
parchetului, care îndeplineºte ºi rolul de purtãtor de cuvânt.

Art. 108. Ñ (1) Personalul de specialitate auxiliar este
subordonat ierarhic conducerii instanþelor sau parchetelor
unde funcþioneazã.

(2) Repartizarea personalului în cadrul compartimentelor
auxiliare de specialitate se face de preºedintele instanþei
sau de procurorul general ori, dupã caz, de prim-procurorul
parchetului.

(3) La curþile de apel, tribunale, tribunale specializate ºi
parchetele de pe lângã acestea, compartimentele în care
îºi desfãºoarã activitatea personalul auxiliar de specialitate
sunt conduse de prim-grefieri, iar la secþiile Parchetului de
pe lângã Înalta Curte de Casaþie ºi Justiþie, la secþiile
Parchetului Naþional Anticorupþie, la judecãtorii ºi parchetele
de pe lângã acestea, de grefieri-ºefi.

(4) Personalul de specialitate informaticã va fi
subordonat din punct de vedere administrativ preºedintelui
instanþei din care face parte ºi profesional Direcþiei de
exploatare a tehnologiei informaþiei din cadrul Ministerului
Justiþiei.

Art. 109. Ñ (1) Grefierii care participã la ºedinþele de
judecatã sau la efectuarea actelor de urmãrire penalã sunt
obligaþi sã efectueze toate consemnãrile despre
desfãºurarea acestora ºi sã îndeplineascã orice alte
însãrcinãri din dispoziþia ºi sub controlul preºedintelui
completului de judecatã sau, dupã caz, al procurorului.

(2) La ºedinþele de judecatã, grefierii sunt obligaþi sã
poarte þinuta vestimentarã corespunzãtoare instanþei unde
funcþioneazã. Þinuta vestimentarã se stabileºte prin
hotãrâre a Guvernului ºi se asigurã în mod gratuit. 

Art. 110. Ñ (1) În vederea informatizãrii activitãþii
instanþelor ºi parchetelor, preºedintele Înaltei Curþi de
Casaþie ºi Justiþie, ministrul justiþiei, procurorul general al
Parchetului de pe lângã Înalta Curte de Casaþie ºi Justiþie
sau, dupã caz, procurorul general al Parchetului Naþional
Anticorupþie iau mãsuri pentru dotarea tehnicã
corespunzãtoare a acestora.

(2) Numãrul informaticienilor se stabileºte de cãtre
preºedintele instanþei sau de cãtre conducãtorul parchetului.

TITLUL VII
Paza instanþelor judecãtoreºti ºi a parchetelor

ºi protecþia magistraþilor
Art. 111. Ñ (1) Paza sediilor instanþelor judecãtoreºti ºi

a parchetelor, a bunurilor ºi valorilor aparþinând acestora,
supravegherea accesului ºi menþinerea ordinii interioare
necesare desfãºurãrii normale a activitãþii în aceste sedii
se asigurã, în mod gratuit, de cãtre Jandarmeria Românã,
prin structurile sale specializate.

(2) Numãrul de jandarmi angajaþi pe bazã de contract
se stabileºte prin hotãrâre a Guvernului, la propunerea
ministrului justiþiei ºi a ministrului administraþiei ºi internelor,
precum ºi a preºedintelui Înaltei Curþi de Casaþie ºi
Justiþie.

(3) Activitatea personalului prevãzut la alin. (2) este
coordonatã de preºedintele instanþei sau de conducãtorul
parchetului.

Art. 112. Ñ Modul de utilizare a personalului de poliþie
pentru asigurarea protecþiei magistraþilor se stabileºte prin
protocol încheiat între Înalta Curte de Casaþie ºi Justiþie,
Parchetul de pe lângã Înalta Curte de Casaþie ºi Justiþie,
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Parchetul Naþional Anticorupþie sau, dupã caz, Ministerul
Justiþiei ºi Ministerul Administraþiei ºi Internelor.

TITLUL VIII
Gestiunea economico-financiarã

ºi administrativã a instanþelor ºi parchetelor

CAPITOLUL I
Organizarea departamentului economico-financiar 

ºi administrativ

Art. 113. Ñ (1) Înalta Curte de Casaþie ºi Justiþie,
Parchetul de pe lângã Înalta Curte de Casaþie ºi Justiþie,
Parchetul Naþional Anticorupþie, curþile de apel, parchetele
de pe lângã curþile de apel, tribunalele ºi parchetele de pe
lângã tribunale au în structurã câte un departament
economico-financiar ºi administrativ, condus de un manager
economic.

(2) Managerul economic este subordonat preºedintelui
instanþei sau, dupã caz, conducãtorului parchetului în
cadrul cãruia funcþioneazã.

(3) Departamentul economico-financiar ºi administrativ
din cadrul tribunalelor ºi parchetelor de pe lângã acestea
asigurã activitatea economicã, financiarã ºi administrativã ºi
pentru tribunalele specializate ºi judecãtoriile sau, dupã
caz, pentru parchetele din circumscripþia lor.

Art. 114. Ñ (1) Poate fi numitã în funcþia de manager
economic persoana care a fost admisã la concursul
organizat în acest scop de cãtre:

a) Înalta Curte de Casaþie ºi Justiþie, pentru managerul
economic al acestei instanþe;

b) curþile de apel, pentru managerii economici ai curþilor
de apel ºi ai tribunalelor;

c) Parchetul de pe lângã Înalta Curte de Casaþie ºi
Justiþie, pentru managerul economic al acestui parchet ºi
pentru managerii economici ai parchetelor de pe lângã curþi
de apel ºi tribunale;

d) Parchetul Naþional Anticorupþie, pentru managerul
economic al acestui parchet.

(2) La concursul prevãzut la alin. (1) se pot înscrie
persoanele care au studii economice superioare, o vechime
în specialitate de minimum 5 ani ºi care îndeplinesc
celelalte condiþii prevãzute de lege pentru funcþionarii
publici.

(3) Numirea în funcþia de manager economic a
persoanelor declarate admise la concursul prevãzut la
alin. (1) se face prin ordin al conducãtorului instanþei sau,
dupã caz, al conducãtorului parchetului care organizeazã
concursul. 

(4) Personalul din cadrul departamentului economico-
financiar ºi administrativ este încadrat de cãtre preºedintele
Înaltei Curþi de Casaþie ºi Justiþie, procurorul general al
Parchetului de pe lângã Înalta Curte de Casaþie ºi Justiþie,
procurorul general al Parchetului Naþional Anticorupþie,
preºedintele curþii de apel sau, dupã caz, procurorul
general al parchetului de pe lângã curtea de apel, pe bazã
de concurs sau probã practicã.

(5) Concursul prevãzut la alin. (1) ºi (4) se organizeazã
potrivit unui regulament aprobat de preºedintele Înaltei Curþi
de Casaþie ºi Justiþie, de ministrul justiþiei, de procurorul
general al Parchetului de pe lângã Înalta Curte de Casaþie
ºi Justiþie sau, dupã caz, de procurorul general al
Parchetului Naþional Anticorupþie. 

Art. 115. Ñ Managerul economic are urmãtoarele atribuþii
principale:

a) conduce departamentul economico-financiar ºi
administrativ al instanþei sau parchetului în cadrul cãruia
funcþioneazã;

b) rãspunde pentru gestiunea economico-financiarã a
instanþelor sau parchetelor fãrã personalitate juridicã din
circumscripþia instanþei sau a parchetului în cadrul cãruia
funcþioneazã; 

c) îndeplineºte, pe baza delegãrii primite din partea
ordonatorilor de credite, toate atribuþiile acestora prevãzute
de lege;

d) rãspunde de utilizarea creditelor bugetare ºi
realizarea veniturilor, de folosirea cu eficienþã a sumelor
primite de la bugetul de stat, bugetul asigurãrilor sociale de
stat sau bugetele fondurilor speciale, de integritatea
bunurilor încredinþate instanþei sau parchetului, de
organizarea ºi þinerea la zi a contabilitãþii ºi prezentarea la
termen a situaþiilor financiare asupra situaþiei patrimoniului
aflat în administrare ºi a execuþiei bugetare;

e) coordoneazã activitatea de administrare a sediilor
instanþelor ºi parchetelor ºi ia mãsuri pentru asigurarea
condiþiilor materiale în vederea desfãºurãrii corespunzãtoare
a activitãþii instanþelor ºi parchetelor;

f) ia mãsuri pentru elaborarea ºi fundamentarea temelor
de proiectare pentru lucrãrile de reparaþii curente ºi capitale
ale sediilor ºi obiectivelor de investiþii, urmãreºte ºi
rãspunde de realizarea acestora;

g) organizeazã þinerea evidenþei tuturor imobilelor din
proprietatea sau administrarea instanþelor ori, dupã caz, a
parchetelor, precum ºi a celorlalte bunuri aflate în
patrimoniul acestora.

Art. 116. Ñ Managerii economici, informaticienii ºi
personalul de specialitate din activitatea financiar-contabilã
ºi din birourile locale pentru expertize judiciare tehnice ºi
contabile au calitatea de funcþionari publici, având drepturile
ºi obligaþiile prevãzute de Legea nr. 188/1999 privind
Statutul funcþionarilor publici, cu modificãrile ºi completãrile
ulterioare.

Art. 117. Ñ Preºedinþii instanþelor ºi conducãtorii
parchetelor pot delega calitatea de ordonator de credite
managerilor economici.

CAPITOLUL II
Bugetele instanþelor ºi parchetelor

Art. 118. Ñ (1) Activitatea instanþelor ºi parchetelor este
finanþatã de la bugetul de stat.

(2) Bugetul curþilor de apel, al tribunalelor, al tribunalelor
specializate ºi al judecãtoriilor este gestionat de Ministerul
Justiþiei, ministrul justiþiei având calitatea de ordonator
principal de credite.

(3) Bugetul pentru parchetele de pe lângã curþile de
apel, tribunale, tribunale specializate ºi judecãtorii este
gestionat de Parchetul de pe lângã Înalta Curte de Casaþie
ºi Justiþie.

Art. 119. Ñ (1) Curþile de apel ºi parchetele de pe
lângã curþile de apel elaboreazã proiectele de buget anual
pentru instanþele sau, dupã caz, parchetele din
circumscripþiile lor. 

(2) Proiectele de buget elaborate potrivit alin. (1) se
transmit Ministerului Justiþiei sau, dupã caz, Parchetului de
pe lângã Înalta Curte de Casaþie ºi Justiþie.

(3) Parchetul de pe lângã Înalta Curte de Casaþie ºi
Justiþie ºi Parchetul Naþional Anticorupþie îºi elaboreazã
propriile proiecte de buget anual. În bugetul Parchetului de
pe lângã Înalta Curte de Casaþie ºi Justiþie sunt cuprinse
ºi bugetele parchetelor de pe lângã celelalte instanþe
judecãtoreºti. 

(4) Proiectele de bugete elaborate potrivit alin. (1) ºi (3)
se supun avizului conform al Consiliului Superior al
Magistraturii.

(5) Bugetul Înaltei Curþi de Casaþie ºi Justiþie se aprobã
de adunarea generalã a judecãtorilor acestei curþi, cu
avizul consultativ al Ministerului Finanþelor Publice.

Art. 120. Ñ (1) Fiecare instanþã ºi fiecare parchet se
încadreazã cu numãrul necesar de judecãtori sau, dupã
caz, de procurori, precum ºi cu numãrul necesar de
personal auxiliar de specialitate ºi personal al
departamentului economico-financiar ºi administrativ. 

(2) Preºedintele Înaltei Curþi de Casaþie ºi Justiþie ºi
preºedinþii curþilor de apel, împreunã cu ministrul justiþiei,
procurorul general al Parchetului de pe lângã Înalta Curte
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de Casaþie ºi Justiþie sau, dupã caz, procurorul general al
Parchetului Naþional Anticorupþie analizeazã anual volumul
de activitate al instanþelor ºi parchetelor ºi, în funcþie de
rezultatele analizei, iau mãsuri pentru suplimentarea sau
reducerea numãrului de posturi, cu acordul Consiliului
Superior al Magistraturii. 

Art. 121. Ñ (1) Numãrul maxim de posturi pentru
instanþe ºi parchete se stabileºte prin hotãrâre a
Guvernului, la propunerea ministrului justiþiei, cu avizul
Consiliului Superior al Magistraturii.

(2) Pentru Înalta Curte de Casaþie ºi Justiþie, numãrul
maxim de posturi se stabileºte prin hotãrâre a Guvernului,
la propunerea ministrului justiþiei ºi a preºedintelui Înaltei
Curþi de Casaþie ºi Justiþie, cu avizul Consiliului Superior al
Magistraturii.

Art. 122. Ñ Statele de funcþii ºi de personal pentru
curþile de apel, tribunale, tribunale specializate, judecãtorii
ºi parchete se aprobã cu avizul conform al Consiliului
Superior al Magistraturii, prin ordin al ministrului justiþiei.

TITLUL IX
Dispoziþii tranzitorii ºi finale

Art. 123. Ñ Instanþele ºi parchetele militare sunt
organizate ºi funcþioneazã potrivit legii.

Art. 124. Ñ Pe lângã instanþele judecãtoreºti
funcþioneazã, în condiþiile legii, urmãtoarele structuri:

a) serviciile de reintegrare socialã ºi supraveghere;
b) oficiile registrului comerþului;
c) alte structuri înfiinþate prin lege specialã.
Art. 125. Ñ (1) Statul este obligat sã asigure sediile ºi

celelalte mijloace materiale ºi financiare necesare pentru
buna funcþionare a activitãþii instanþelor ºi parchetelor.

(2) Guvernul, Consiliul General al Municipiului Bucureºti,
consiliile judeþene ºi consiliile locale, cu sprijinul
prefecturilor, pun la dispoziþia Înaltei Curþi de Casaþie ºi
Justiþie, a Ministerului Justiþiei, a Parchetului de pe lângã
Înalta Curte de Casaþie ºi Justiþie ºi a Parchetului Naþional
Anticorupþie sediile necesare bunei funcþionãri a instanþelor
judecãtoreºti ºi a parchetelor.

Art. 126. Ñ (1) Prin Regulamentul de ordine interioarã a
instanþelor judecãtoreºti se stabilesc:

a) organizarea administrativã a curþilor de apel, a
tribunalelor, a tribunalelor specializate ºi a judecãtoriilor;

b) modul ºi criteriile de repartizare a cauzelor pe
complete de judecatã;

c) atribuþiile preºedinþilor, vicepreºedinþilor, judecãtorilor
inspectori, preºedinþilor de secþii, ale judecãtorilor ºi ale
celorlalte categorii de personal;

d) organizarea ºi modul de desfãºurare a activitãþii
colegiilor de conducere ale instanþelor judecãtoreºti ºi a
adunãrilor generale ale judecãtorilor;

e) vacanþa judecãtoreascã; 
f) modul de organizare, funcþionarea ºi atribuþiile

compartimentelor auxiliare de specialitate;
g) modul de organizare, funcþionarea ºi atribuþiile

departamentului economico-financiar ºi administrativ.
(2) Regulamentul de ordine interioarã al instanþelor

judecãtoreºti se elaboreazã de Consiliul Superior al
Magistraturii ºi de Ministerul Justiþiei ºi se aprobã prin
hotãrâre a Consiliului Superior al Magistraturii, care se
publicã în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 127. Ñ (1) Prin Regulamentul de ordine interioarã
a parchetelor se stabilesc: 

a) organizarea administrativã a Parchetului de pe lângã
Înalta Curte de Casaþie ºi Justiþie, a Parchetului Naþional
Anticorupþie, a parchetelor de pe lângã curþile de apel,
tribunale, tribunale pentru minori ºi familie ºi judecãtorii; 

b) atribuþiile procurorilor generali, prim-procurorilor ºi ale
adjuncþilor acestora, ale procurorilor inspectori, ale
procurorilor ºefi ºi ale procurorilor, precum ºi ale celorlalte
categorii de personal;

c) organizarea ºi modul de desfãºurare a activitãþii
colegiilor de conducere ale parchetelor ºi a adunãrilor
generale ale procurorilor;

d) ierarhia funcþiilor administrative din cadrul Ministerului
Public;

e) modul de organizare, funcþionarea ºi atribuþiile
compartimentelor auxiliare de specialitate ale parchetelor;

f) modul de organizare, funcþionarea ºi atribuþiile
departamentului economico-financiar ºi administrativ din
cadrul parchetelor.

(2) Regulamentul de ordine interioarã a parchetelor se
aprobã, cu avizul conform al Consiliului Superior al
Magistraturii, prin ordin al ministrului justiþiei, la propunerea
procurorului general al Parchetului de pe lângã Înalta Curte
de Casaþie ºi Justiþie.

Art. 128. Ñ Statutul personalului auxiliar de specialitate
al instanþelor judecãtoreºti ºi al parchetelor de pe lângã
acestea se reglementeazã prin lege specialã, în termen de
90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi.

Art. 129. Ñ Referirile la Curtea Supremã de Justiþie
cuprinse în actele normative în vigoare se considerã a fi
fãcute la Înalta Curte de Casaþie ºi Justiþie.

Art. 130. Ñ (1) Prezenta lege intrã în vigoare la 90 de
zile de la data publicãrii în Monitorul Oficial al României,
Partea I.

(2) Tribunalele specializate vor începe sã funcþioneze
cel mai târziu la data de 1 ianuarie 2008. Datele la care
vor începe sã funcþioneze tribunalele specializate se
stabilesc, în mod eºalonat, prin ordin al ministrului justiþiei. 

(3) Tribunalele pentru minori ºi familie, care se vor
înfiinþa pânã la 1 ianuarie 2008, vor judeca numai cauzele
prevãzute la art. 41 ºi art. 42 care sunt în competenþa de
primã instanþã a tribunalului.

(4) Pânã la înfiinþarea tribunalelor specializate în toate
judeþele ºi în municipiul Bucureºti, în cadrul tribunalelor de
drept comun vor funcþiona secþii sau complete specializate. 

(5) Dispoziþiile prezentei legi privind managerii economici
ai instanþelor ºi ai parchetelor, precum ºi cele referitoare la
colegialitatea completelor pentru judecarea în primã instanþã
a cauzelor se aplicã începând cu 1 ianuarie 2005.

Art. 131. Ñ (1) Dispoziþiile art. 56 alin. (1) privind
repartizarea cauzelor în sistem informatizat se aplicã
treptat, acþiunea încheindu-se pânã în anul 2007.

(2) Pânã în anul 2007 repartizarea cauzelor la instanþele
care nu dispun de sistem informatizat se face în mod
aleatoriu, în condiþiile stabilite prin Regulamentul de ordine
interioarã a instanþelor judecãtoreºti.

Art. 132. Ñ În termen de 90 de zile de la publicarea
prezentei legi, se vor adopta regulamentele prevãzute de
prezenta lege, care se publicã în Monitorul Oficial al
României, Partea I, ºi vor intra în vigoare la data intrãrii
în vigoare a dispoziþiilor prezentei legi. 

Art. 133. Ñ (1) Pe data intrãrii în vigoare a prezentei
legi, se abrogã:

a) dispoziþiile art. 1Ñ5, art. 7Ñ11, art. 17Ñ26,
art. 27Ñ35, art. 44Ñ54, art. 56 ºi art. 57 din Legea Curþii
Supreme de Justiþie nr. 56/1993, republicatã în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 56 din 8 februarie 1999,
cu modificãrile ºi completãrile ulterioare;

b) dispoziþiile art. 1, art. 2 alin. 1, 3 ºi (4), art. 4Ñ9,
art. 10Ñ16, art. 17 alin. 11Ñ13 ºi alin. 3Ñ5, art. 18Ñ25,
art. 26Ñ41, art. 691Ñ695, art. 70Ñ85, art. 132, art. 133
alin. 1 ºi 3, art. 134 ºi art. 136Ñ160 din Legea nr.
92/1992 pentru organizarea judecãtoreascã, republicatã în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 259 din 30
septembrie 1997, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare.

(2) Dispoziþiile art. 17 alin. 1 ºi 2 din Legea
nr. 92/1992, republicatã, referitoare la compunerea
completelor de judecatã ºi dispoziþiile art. 133 alin. 2 ºi ale
art. 135 din Legea nr. 92/1992, republicatã, referitoare la
directorii economici, se abrogã la data de 1 ianuarie 2005. 
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Aceastã lege a fost adoptatã de Parlamentul României, în condiþiile art. 77 alin. (2) ºi cu respectarea prevederilor art. 75

ºi ale art. 76 alin. (1) din Constituþia României, republicatã.

PREªEDINTELE CAMEREI DEPUTAÞILOR
VALER DORNEANU

PREªEDINTELE SENATULUI
NICOLAE VÃCÃROIU

Bucureºti, 28 iunie 2004.
Nr. 304.

ANEXÃ
A. JUDECÃTORIILE, PARCHETELE ªI LOCALITÃÞILE 

DE REªEDINÞÃ ALE ACESTORA

Judeþul Judecãtoria Localitatea de reºedinþã

Alba Alba Iulia municipiul Alba Iulia
Câmpeni oraºul Câmpeni
Aiud municipiul Aiud
Blaj municipiul Blaj
Sebeº municipiul Sebeº

Arad Arad municipiul Arad
Ineu oraºul Ineu 
Lipova oraºul Lipova
Gurahonþ comuna Gurahonþ
Chiºineu-Criº oraºul Chiºineu-Criº

Argeº Piteºti municipiul Piteºti 
Câmpulung municipiul Câmpulung
Curtea de Argeº municipiul Curtea de Argeº
Costeºti oraºul Costeºti
Topoloveni oraºul Topoloveni

Bacãu Bacãu municipiul Bacãu 
Oneºti municipiul Oneºti
Moineºti municipiul Moineºti
Podu Turcului comuna Podu Turcului
Buhuºi oraºul Buhuºi

Bihor Oradea municipiul Oradea
Beiuº municipiul Beiuº
Marghita municipiul Marghita
Aleºd oraºul Aleºd
Salonta municipiul Salonta

Bistriþa-Nãsãud Bistriþa municipiul Bistriþa
Nãsãud oraºul Nãsãud
Beclean oraºul Beclean

Botoºani Botoºani municipiul Botoºani
Dorohoi municipiul Dorohoi
Sãveni oraºul Sãveni
Darabani oraºul Darabani

Braºov Braºov municipiul Braºov
Fãgãraº municipiul Fãgãraº
Rupea oraºul Rupea 
Zãrneºti oraºul Zãrneºti

Brãila Brãila municipiul Brãila
Fãurei oraºul Fãurei
Însurãþei oraºul Însurãþei

Buzãu Buzãu municipiul Buzãu
Râmnicu Sãrat municipiul Râmnicu Sãrat
Pãtârlagele comuna Pãtârlagele
Pogoanele oraºul Pogoanele

Caraº-Severin Reºiþa municipiul Reºiþa
Caransebeº municipiul Caransebeº
Oraviþa oraºul Oraviþa
Moldova Nouã oraºul Moldova Nouã
Bozovici comuna Bozovici
Bocºa oraºul Bocºa

Cãlãraºi Cãlãraºi municipiul Cãlãraºi
Olteniþa municipiul Olteniþa
Lehliu-Garã oraºul Lehliu-Garã

Cluj Cluj-Napoca municipiul Cluj-Napoca
Turda municipiul Turda
Dej municipiul Dej
Huedin oraºul Huedin 
Gherla municipiul Gherla



MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 576/29.VI.2004 29

Judeþul Judecãtoria Localitatea de reºedinþã

Constanþa Constanþa municipiul Constanþa
Medgidia municipiul Medgidia
Hârºova oraºul Hârºova
Mangalia municipiul Mangalia
Cernavodã oraºul Cernavodã
Bãneasa comuna Bãneasa

Covasna Sfântu Gheorghe municipiul Sfântu Gheorghe
Târgu Secuiesc municipiul Târgu Secuiesc
Întorsura Buzãului oraºul Întorsura Buzãului

Dâmboviþa Târgoviºte municipiul Târgoviºte
Gãeºti oraºul Gãeºti
Pucioasa oraºul Pucioasa
Rãcari comuna Rãcari
Moreni municipiul Moreni

Dolj Craiova municipiul Craiova
Bãileºti municipiul Bãileºti
Filiaºi oraºul Filiaºi
ªegarcea oraºul ªegarcea
Calafat municipiul Calafat
Bechet oraºul Bechet

Galaþi Galaþi municipiul Galaþi
Tecuci municipiul Tecuci
Târgu Bujor oraºul Târgu Bujor
Lieºti comuna Lieºti

Giurgiu Giurgiu municipiul Giurgiu
Bolintin-Vale oraºul Bolintin-Vale
Comana comuna Comana

Gorj Târgu Jiu municipiul Târgu Jiu
Târgu Cãrbuneºti oraºul Târgu Cãrbuneºti
Novaci oraºul Novaci
Motru municipiul Motru

Harghita Miercurea-Ciuc municipiul Miercurea-Ciuc 
Odorheiu Secuiesc municipiul Odorheiu Secuiesc
Topliþa municipiul Topliþa
Gheorgheni municipiul Gheorgheni

Hunedoara Deva municipiul Deva
Hunedoara municipiul Hunedoara
Petroºani municipiul Petroºani
Orãºtie municipiul Orãºtie
Brad municipiul Brad
Haþeg oraºul Haþeg

Ialomiþa Slobozia municipiul Slobozia
Urziceni municipiul Urziceni
Feteºti municipiul Feteºti

Iaºi Iaºi municipiul Iaºi
Paºcani municipiul Paºcani
Hârlãu oraºul Hârlãu
Rãducãneni comuna Rãducãneni

Ilfov Buftea oraºul Buftea
Cornetu comuna Cornetu

Maramureº Baia Mare municipiul Baia Mare
Sighetu Marmaþiei municipiul Sighetu Marmaþiei
Viºeu de Sus oraºul Viºeu de Sus
Târgu Lãpuº oraºul Târgu Lãpuº
Dragomireºti comuna Dragomireºti
ªomcuta Mare oraºul ªomcuta Mare

Mehedinþi Drobeta-Turnu Severin municipiul Drobeta-Turnu Severin
Strehaia oraºul Strehaia
Orºova municipiul Orºova
Vânju Mare oraºul Vânju Mare
Baia de Aramã oraºul Baia de Aramã

Mureº Târgu Mureº municipiul Târgu Mureº
Sighiºoara municipiul Sighiºoara
Reghin municipiul Reghin
Târnãveni municipiul Târnãveni
Luduº oraºul Luduº
Sângeorgiu de Pãdure oraºul Sângeorgiu de Pãdure

Neamþ Piatra-Neamþ municipiul Piatra-Neamþ
Roman municipiul Roman
Târgu-Neamþ oraºul Târgu-Neamþ
Bicaz oraºul Bicaz
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Judeþul Judecãtoria Localitatea de reºedinþã

Olt Slatina municipiul Slatina
Caracal municipiul Caracal
Corabia oraºul Corabia
Balº oraºul Balº
Scorniceºti oraºul Scorniceºti

Prahova Ploieºti municipiul Ploieºti
Câmpina municipiul Câmpina
Vãlenii de Munte oraºul Vãlenii de Munte
Mizil oraºul Mizil
Sinaia oraºul Sinaia
Urlaþi oraºul Urlaþi

Satu Mare Satu Mare municipiul Satu Mare
Carei municipiul Carei
Negreºti-Oaº oraºul Negreºti-Oaº

Sãlaj Zalãu municipiul Zalãu
ªimleu Silvaniei oraºul ªimleu Silvaniei
Jibou oraºul Jibou

Sibiu Sibiu municipiul Sibiu
Mediaº municipiul Mediaº
Agnita oraºul Agnita
Avrig oraºul Avrig
Sãliºte oraºul Sãliºte

Suceava Suceava municipiul Suceava
Câmpulung Moldovenesc municipiul Câmpulung Moldovenesc
Rãdãuþi municipiul Rãdãuþi
Fãlticeni municipiul Fãlticeni
Vatra Dornei municipiul Vatra Dornei
Gura Humorului oraºul Gura Humorului

Teleorman Alexandria municipiul Alexandria
Roºiori de Vede municipiul Roºiori de Vede
Turnu Mãgurele municipiul Turnu Mãgurele
Videle oraºul Videle
Zimnicea oraºul Zimnicea

Timiº Timiºoara municipiul Timiºoara
Lugoj municipiul Lugoj
Deta oraºul Deta
Sânnicolau Mare oraºul Sânnicolau Mare
Fãget oraºul Fãget
Jimbolia oraºul Jimbolia

Tulcea Tulcea municipiul Tulcea
Babadag oraºul Babadag
Mãcin oraºul Mãcin

Vaslui Vaslui municipiul Vaslui
Bârlad municipiul Bârlad
Huºi municipiul Huºi
Murgeni oraºul Murgeni

Vâlcea Râmnicu Vâlcea municipiul Râmnicu Vâlcea
Drãgãºani municipiul Drãgãºani
Horezu oraºul Horezu
Brezoi oraºul Brezoi
Bãlceºti oraºul Bãlceºti

Vrancea Focºani municipiul Focºani
Panciu oraºul Panciu
Adjud municipiul Adjud

Bucureºti Judecãtoria sectorului 1 municipiul Bucureºti
Judecãtoria sectorului 2 municipiul Bucureºti
Judecãtoria sectorului 3 municipiul Bucureºti
Judecãtoria sectorului 4 municipiul Bucureºti
Judecãtoria sectorului 5 municipiul Bucureºti
Judecãtoria sectorului 6 municipiul Bucureºti

B. TRIBUNALELE, PARCHETELE DE PE LÂNGÃ TRIBUNALE 
ªI LOCALITÃÞILE DE REªEDINÞÃ

Judeþul Tribunalul Localitatea de reºedinþã

Alba Alba Iulia municipiul Alba Iulia
Arad Arad municipiul Arad
Argeº Argeº municipiul Piteºti
Bacãu Bacãu municipiul Bacãu
Bihor Bihor municipiul Oradea
Bistriþa-Nãsãud Bistriþa-Nãsãud municipiul Bistriþa
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Judeþul Tribunalul Localitatea de reºedinþã

Botoºani Botoºani municipiul Botoºani
Braºov Braºov municipiul Braºov
Brãila Brãila municipiul Brãila
Buzãu Buzãu municipiul Buzãu
Caraº-Severin Caraº-Severin municipiul Reºiþa
Cãlãraºi Cãlãraºi municipiul Cãlãraºi
Cluj Cluj municipiul Cluj-Napoca
Constanþa Constanþa municipiul Constanþa
Covasna Covasna municipiul Sfântu Gheorghe
Dâmboviþa Dâmboviþa municipiul Târgoviºte
Dolj Dolj municipiul Craiova
Galaþi Galaþi municipiul Galaþi
Giurgiu Giurgiu municipiul Giurgiu
Gorj Gorj municipiul Târgu Jiu
Harghita Harghita municipiul Miercurea-Ciuc
Hunedoara Hunedoara municipiul Deva
Ialomiþa Ialomiþa municipiul Slobozia
Iaºi Iaºi municipiul Iaºi
Ilfov Ilfov oraºul Buftea
Maramureº Maramureº municipiul Baia Mare
Mehedinþi Mehedinþi municipiul Drobeta-Turnu Severin
Mureº Mureº municipiul Târgu Mureº
Neamþ Neamþ municipiul Piatra-Neamþ
Olt Olt municipiul Slatina
Prahova Prahova municipiul Ploieºti
Satu Mare Satu Mare municipiul Satu Mare
Sãlaj Sãlaj municipiul Zalãu
Sibiu Sibiu municipiul Sibiu
Suceava Suceava municipiul Suceava
Teleorman Teleorman municipiul Alexandria
Timiº Timiº municipiul Timiºoara
Tulcea Tulcea municipiul Tulcea
Vaslui Vaslui municipiul Vaslui
Vâlcea Vâlcea municipiul Râmnicu Vâlcea
Vrancea Vrancea municipiul Focºani
Bucureºti Bucureºti municipiul Bucureºti

C. CURÞILE DE APEL, PARCHETELE DE PE LÂNGÃ CURÞILE DE APEL,
CIRCUMSCRIPÞIILE ACESTORA ªI LOCALITÃÞILE DE REªEDINÞÃ

Tribunalele ºi tribunalele 
Curtea de apel specializate cuprinse Localitatea de reºedinþã

în circumscripþia curþii de apel

1. Curtea de Apel Alba Iulia Alba municipiul Alba Iulia
Sibiu
Hunedoara

2. Curtea de Apel Piteºti Argeº municipiul Piteºti
Vâlcea

3. Curtea de Apel Bacãu Bacãu municipiul Bacãu
Neamþ

4. Curtea de Apel Oradea Bihor municipiul Oradea
Satu Mare

5. Curtea de Apel Suceava Suceava municipiul Suceava
Botoºani

6. Curtea de Apel Braºov Braºov municipiul Braºov
Covasna

7. Curtea de Apel Bucureºti Bucureºti municipiul Bucureºti
Cãlãraºi
Giurgiu
Ialomiþa
Ilfov
Teleorman

8. Curtea de Apel Cluj Cluj municipiul Cluj-Napoca
Bistriþa-Nãsãud
Maramureº
Sãlaj

9. Curtea de Apel Constanþa Constanþa municipiul Constanþa
Tulcea



Tribunalele ºi tribunalele 
Curtea de apel specializate cuprinse Localitatea de reºedinþã

în circumscripþia curþii de apel

10. Curtea de Apel Craiova Dolj municipiul Craiova
Gorj
Mehedinþi
Olt

11. Curtea de Apel Galaþi Galaþi municipiul Galaþi
Brãila
Vrancea

12. Curtea de Apel Iaºi Iaºi municipiul Iaºi
Vaslui

13. Curtea de Apel Târgu Mureº Mureº municipiul Târgu Mureº
Harghita

14. Curtea de Apel Ploieºti Prahova municipiul Ploieºti
Buzãu
Dâmboviþa

15. Curtea de Apel Timiºoara Timiº municipiul Timiºoara
Arad
Caraº-Severin
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PREªEDINTELE ROMÂNIEI

D E C R E T
pentru promulgarea Legii privind organizarea judiciarã

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (3) ºi ale art. 100 alin. (1) din

Constituþia României, republicatã,

Preºedintele României d e c r e t e a z ã:

Articol unic. Ñ Se promulgã Legea privind organizarea judiciarã ºi se

dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

PREªEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

Bucureºti, 26 iunie 2004.
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