PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR

LEGE
pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 92
din 15 octombrie 2018, pentru modificarea şi completarea unor acte
normative în domeniul justiţiei, precum şi pentru modificarea Ordonanţei
de urgenţă a Guvernului nr. 7 din 19 februarie 2019 privind unele măsuri
temporare referitoare la concursul de admitere la Institutul Naţional al
Magistraturii, formarea profesională iniţială a judecătorilor şi
procurorilor, examenul de absolvire a Institutului Naţional al
Magistraturii, stagiul şi examenul de capacitate al judecătorilor şi
procurorilor stagiari, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii
nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, Legii
nr. 304/2004 privind organizarea judiciară şi Legii nr. 317/2004 privind
Consiliul Superior al Magistraturii
Camera Deputaţilor adoptă prezentul proiect de lege.
Art. I. – Articolul VI din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului
nr. 92/2018, pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul
justiţiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 874 din
16 octombrie 2018, se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art. VI. – (1) Dispoziţiile art. 54 alin. (2) din Legea nr. 304/2004
privind organizarea judiciară, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, privitoare la judecarea apelurilor în complet format din 3 judecători
se aplică apelurilor formulate în procese pornite începând cu data de 1 ianuarie
2021. În procesele pornite începând cu data intrării în vigoare a prezentei
ordonanţe de urgenţă şi până la data de 31 decembrie 2020 inclusiv, apelurile
se judecă în complet format din 2 judecători.
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(2) În cauzele penale, dispoziţiile art. 54 alin. (2) din Legea
nr. 304/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, privitoare
la judecarea apelurilor în complet format din 3 judecători se aplică la judecarea
apelurilor în cauzele care au fost înregistrate în primă instanţă începând cu
1 ianuarie 2021. Apelurile formulate în cauzele penale înregistrate în primă
instanţă începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă
şi până la data de 31 decembrie 2020 inclusiv, se judecă în complet format din
2 judecători.”
Art. II. – Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 7/2019 privind unele
măsuri temporare referitoare la concursul de admitere la Institutul Naţional al
Magistraturii, formarea profesională iniţială a judecătorilor şi procurorilor,
examenul de absolvire a Institutului Naţional al Magistraturii, stagiul şi examenul
de capacitate al judecătorilor şi procurorilor stagiari, precum şi pentru modificarea
şi completarea Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor,
Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciară şi Legii nr. 317/2004 privind
Consiliul Superior al Magistraturii, publicată în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 137 din 20 februrarie 2019, se modifică după cum urmează:
1. La articolul 1, alineatele (1), (2) şi (3) se modifică şi vor avea
următorul cuprins:
„(1) În anii 2019 şi 2020, admiterea la Institutul Naţional al
Magistraturii se realizează potrivit prevederilor prezentei ordonanţe de
urgenţă.
(2) Formarea profesională iniţială şi examenul de absolvire a
Institutului Naţional al Magistraturii pentru auditorii de justiţie admişi la
Institutul Naţional al Magistraturii în anii 2019 şi 2020, precum şi stagiul şi
examenul de capacitate ale acestora se organizează şi desfaşoară potrivit
prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă.
(3) Durata stagiului judecătorilor şi procurorilor admişi până în anul
2020 la Institutul Naţional al Magistraturii este de 1 an şi se desfăşoară potrivit
prezentei ordonanţe de urgenţă.”
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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.
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