
 

 

 

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
 

 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

L E G E 
 

pentru modificarea şi completarea Legii nr. 303/2004 
privind statutul judecătorilor şi procurorilor 

 
 

Camera Deputaţilor adoptă prezentul proiect de lege. 
 

 
Art. I. – Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi 

procurorilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I,  
nr. 576 din 29 iunie 2004 şi republicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 826 din 13 septembrie 2005, cu modificările şi 
completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum 
urmează: 

 
- Articolul 7 se modifică şi va avea următorul cuprins: 
„Art. 7. – (1) Judecătorii, procurorii, magistraţii-asistenţi, 

personalul de specialitate juridică asimilat acestora, personalul auxiliar de 
specialitate şi personalul conex personalului de specialitate al instanţelor 
judecătoreşti şi parchetelor nu pot fi lucrători operativi, inclusiv acoperiţi, 
informatori sau colaboratori ai vreunui serviciu de informaţii, nu pot 
desfăşură activităţi de cooperare cu lucrători sau colaboratori ai niciunui 
serviciu de informaţii în baza unor protocoale sau a unor alte documente cu 
caracter secret şi nu îşi pot exercita activitatea profesională în cadrul unor 
echipe mixte împreună cu lucrători sau colaboratori ai serviciilor de 
informaţii în baza unor proceduri stabilite prin protocoale sau prin alte 
documente cu caracter secret. 
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(2) Încălcarea dispoziţiilor alin. (1) conduce la eliberarea din 
funcţia deţinută, inclusiv cea de judecător sau procuror. Încălcarea 
interdicţiilor prevăzute la alin. (1) este infracţiune împotriva 
independenţei justiţiei şi se pedepseşte cu închisoare de la 5 la 10 ani. în 
cazul în care infracţiunea este comisă de un magistrat cu funcţii de 
conducere sau la instigarea acestuia, limitele pedepsei se majorează cu 
jumătate. Tentativa se pedepseşte. 

(3) Persoanele prevăzute la alin. (1) completează anual o 
declaraţie olografa pe propria răspundere, potrivit legii penale, din care 
să rezulte că nu au fost şi nu sunt lucrători operativi, inclusiv acoperiţi, 
informatori sau colaboratori ai niciunui serviciu de informaţii, precum şi 
că nu au desfăşurat şi nu desfăşoară activităţi de cooperare cu lucrători 
sau colaboratori ai niciunui serviciu de informaţii în baza unor 
protocoale sau a unor alte documente cu caracter secret şi că nu şi-au 
exercitat şi nu îşi exercită activitatea profesională în cadrul unor echipe 
mixte împreună cu lucrători sau colaboratori ai serviciilor de informaţii, 
în baza unor proceduri stabilite prin protocoale sau prin alte documente 
cu caracter secret. Declaraţiile se depun şi se arhivează la 
compartimentul de resurse umane. 

(4) Serviciilor de informaţii le este interzis să racoleze 
persoanele prevăzute la alin. (1) ca lucrători operativi, inclusiv acoperiţi, 
informatori sau colaboratori. De asemenea, serviciilor secrete le este 
interzis să semneze protocoale secrete sau orice alt tip de documente cu 
caracter secret cu persoanele prevăzute la alin. (1), precum şi să îşi 
desfăşoare activitatea profesională în cadrul unor echipe mixte împreună 
cu persoanele prevăzute la alin. (1), în baza unor proceduri stabilite prin 
protocoale sau prin alte documente cu caracter secret, încălcarea acestei 
interdicţii este infracţiune împotriva independenţei justiţiei şi se 
pedepseşte cu închisoare de la 5 la 10 ani. In cazul în care infracţiunea 
este comisă de un ofiţer cu funcţii de conducere sau la instigarea 
acestuia, limitele pedepsei se majorează cu jumătate. Tentativa se 
pedepseşte. 

(5) Verificarea veridicităţii datelor din declaraţiile prevăzute la 
alin. (3) se face individual pentru fiecare declaraţie de către Consiliul 
Suprem de Apărare a Ţării, anual, din oficiu, sau ori de câte ori este 
sesizat de Ministerul Justiţiei, Secţia pentru judecători sau Secţia pentru 
procurori a Consiliului Superior al Magistraturii, judecătorul sau 
procurorul vizat. 
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(6) Rezultatul verificărilor se comunică din oficiu Consiliului 
Superior al Magistraturii, judecătorului sau procurorului vizat, precum 
şi, la cerere, oricărei persoane. 

(7) Actul Consiliului Suprem de Apărare a Ţării prevăzut la 
alin. (5) poate fi contestat în instanţă, în termen de 3 luni de la data la 
care a luat la cunoştinţă, de către orice persoană care justifică un interes 
legitim, conform Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu 
modificările şi completările ulterioare. Dispoziţiile prevăzute la art. 7 
din Legea nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare, nu 
sunt aplicabile. 

(8) Răspunsul eronat se pedepseşte conform legii. 
(9) Informaţiile care privesc statutul judecătorilor şi procurorilor, 

organizarea judiciară, organizarea şi funcţionarea Consiliului Superior al 
Magistraturii, cooperarea instituţională între instanţe şi parchete, pe de o 
parte, şi orice altă autoritate publică, pe de altă parte, precum şi actele 
administrative extrajudiciare emise sau încheiate de către sau între 
autorităţile publice care privesc sau afectează desfăşurarea procedurilor 
judiciare, prin derogare de la prevederile art. 12 din Legea  
nr. 544/2001privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu 
modificările şi completările ulterioare, constituie informaţii de interes 
public, la care accesul liber este garantat. 

(10) Dispoziţiile art. 8 – 12, art. 33 şi art. 76 din prezenta lege 
se aplică, în mod corespunzător, şi magistraţilor-asistenţi.” 

 
Art. II. – La data intrării în vigoare a prezentei legi, dispoziţiile 

contrare se abrogă. 
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Acest proiect de lege se consideră adoptat de Camera 
Deputaţilor în forma iniţială, în condiţiile art. 75 alin. (2) teza a III-a 
din Constituţia României, republicată. 

 
 
 

p. PREŞEDINTELE  CAMEREI  DEPUTAŢILOR 
 
 
 
 

EUGEN  NICOLICEA 


