
 
 
 
 
 
 
 
 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

L E G E 
 

pentru modificarea şi completarea Legii nr. 303/2004 
privind statutul judecătorilor şi procurorilor şi a Legii nr. 304/2004 
privind organizarea judiciară 

  
 
 
Camera Deputaţilor adoptă prezentul proiect de lege. 

 
 
 

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

1. Articolul 52 se modifică şi va avea următorul cuprins: 
„Art. 52. – (1) Promovarea în funcţia de judecător la Înalta 

Curte de Casaţie şi Justiţie se face numai prin concurs organizat ori de 
câte ori este necesar, în limita posturilor vacante, de către Consiliul 
Superior al Magistraturii, prin Institutul Naţional al Magistraturii. 

(2) Dispoziţiile art. 48 alin. (10) – (12) se aplică în mod 
corespunzător. 

(3) Comisiile de concurs  sunt alcătuite din câte un judecător de 
la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, un profesor universitar şi un 
formator al Institutului Naţional al Magistraturii, cel puţin cu grad de 
judecător de curte de apel, numiţi prin hotărâre a Consiliului Superior al 
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Magistraturii, la propunerea Institutului Naţional al Magistraturii. 
Comisiile de concurs corespund secţiilor Înaltei Curţi de Casaţie şi 
Justiţie pentru care au fost depuse candidaturi.  

(4) Data, locul, modul de desfăşurare a concursului şi posturile 
vacante pentru care se organizează concurs se comunică tuturor 
judecătorilor şi procurorilor prin curţile de apel, prin parchetele de pe 
lângă curţile de apel şi prin Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie 
şi Justiţie, şi se publică pe pagina de Internet a Consiliului Superior al 
Magistraturii, a Institutului Naţional al Magistraturii, a Parchetului de pe 
lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi în trei cotidiene centrale, cu 
cel puţin 60 de zile înainte de data stabilită pentru concurs. 

(5) Pot participa la concursul de promovare judecătorii şi 
procurorii care au îndeplinit efectiv, cel puţin 5 ani, funcţia de judecător 
la curtea de apel sau de procuror la parchetul de pe lângă curtea de apel 
ori la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, au obţinut 
calificativul „foarte bine” la ultima evaluare, nu au fost sancţionaţi 
disciplinar în ultimii 3 ani şi au o vechime în funcţia de judecător sau 
procuror de cel puţin 15 ani. 

(6) Consiliul Superior al Magistraturii verifică îndeplinirea 
condiţiilor prevăzute la alin. (5). 

(7) Dispoziţiile art. 46 alin. (1) – (2) şi art. 47 se aplică în mod 
corespunzător.” 
 
 

2. După articolul 52 se introduce un nou articol, art. 521, cu 
următorul cuprins: 

„Art. 521. – (1) Promovarea în funcţia de judecător la Înalta Curte 
de Casaţie şi Justiţie se dispune de Plenul Consiliului Superior al 
Magistraturii. 

(2) Procedura de desfăşurare a concursului pentru promovarea 
în funcţia de judecător la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, inclusiv 
modalitatea de contestare a rezultatelor se stabilesc prin Regulament 
aprobat de Consiliul Superior al Magistraturii, prin hotărâre care se 
publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.” 
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3. După alineatul (8) al articolului 57 se introduce un nou 
alineat, alin. (81), cu următorul cuprins: 

„(81) În interesul serviciului, magistraţii-asistenţi pot fi delegaţi, 
cu acordul scris al acestora, în funcţiile de prim - magistrat - asistent sau 
de magistrat - asistent şef, de către preşedintele Înaltei Curţi de Casaţie 
şi Justiţie, pe o perioadă de cel mult 6 luni. Delegarea  
magistraţilor-asistenţi poate fi prelungită, cu acordul scris al acestora, 
cel mult încă 6 luni. Pe perioada delegării, magistraţii-asistenţi 
beneficiază de toate drepturile prevăzute de lege pentru funcţia în care 
sunt delegaţi.” 

 
 
4. Alineatul (1) al articolului 67 se modifică şi va avea 

următorul cuprins: 
„Art. 67. – (1) Prim-magistratul-asistent este promovat dintre 

magistraţii-asistenţi şefi cu o vechime de cel puţin 2 ani în această 
funcţie.” 

 
 
Art. II. – La articolul 29 alineatul (1) din Legea nr. 304/2004 

privind organizarea judiciară, republicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 827 din 13 septembrie 2005, cu modificările şi 
completările ulterioare, litera b) se modifică şi va avea următorul 
cuprins: 

„b) propune Consiliului Superior al Magistraturii judecătorii 
care vor face parte din Comisia pentru promovarea judecătorilor şi 
procurorilor la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie;” 
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Acest proiect de lege a fost adoptat de Camera Deputaţilor  
în şedinţa din 21 iunie 2011, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (1) 
din Constituţia României, republicată. 

 
 

p. PREŞEDINTELE  CAMEREI  DEPUTAŢILOR 
 
 

Ioan  Oltean 


