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Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară  

 

Tabel de corespondeță între Legea nr. 304/2004  

 și  

proiectul pentru modificarea și completarea Legii nr. 304/2004  

  

Nr. 
crt. 

Text actual Propunerea de modificare 

1. Art. 41 – (1) Secţiile curţilor de apel 
şi ale instanţelor din circumscripţia 
acestora se înfiinţează, la propunerea 
colegiului de conducere al fiecărei 
instanţe, prin hotărâre a Consiliului 
Superior al Magistraturii. Completele 
specializate ale secţiilor curţilor de apel 
şi ale instanţelor din circumscripţia 
acestora se înfiinţează de preşedintele 
instanţei, la propunerea colegiului de 
conducere al fiecărei instanţe.     

(2) Componenţa secţiilor şi 
completelor specializate se stabileşte de 
colegiul de conducere al instanţei, în 
raport cu volumul de activitate, ţinându-
se seama de specializarea judecătorului. 

   (3) În mod excepţional, în situaţia 
în care în cadrul unei secţii nu se poate 
constitui un complet de judecată, 
colegiul de conducere al instanţei poate 
dispune participarea unor judecători de 
la alte secţii.   

  
 
 

Alineatul (2) al articolului 41 se modifică 

și va avea următorul cuprins: 

(2) Componența secțiilor și completelor 
specializate se stabilește de președintele 
instanței, în raport cu volumul de activitate, 
ținându-se seama, în principal, de specializarea 
judecătorului. 

2. ART. 44 -  (1) Preşedinţii curţilor de 
apel au calitatea de ordonator secundar 
de credite, iar preşedinţii tribunalelor au 
calitatea de ordonator terţiar de credite. 

    (2) Pentru instanţele militare, 
Direcţia instanţelor militare din cadrul 
Ministerului Apărării este ordonator 
terţiar de credite. 

 

Alineatul (2) al articolului 44 se 

modificăși va avea următorul cuprins: 

(2) Pentru instanțele militare, Curtea 
Militară de Apel București este ordonator 
secundar de credite.  

3. ART.45- (1) În funcţie de volumul de 
activitate şi de complexitatea cauzelor, 
la curţile de apel, tribunale şi tribunale 
specializate, preşedintele poate fi ajutat 
de 1 - 2 vicepreşedinţi, iar la judecătorii, 

Alineatul (1) al articolului 45 se modifică 
şi va avea următorul cuprins:  

Art. 45 - (1) În funcţie de volumul de 
activitate şi de complexitatea cauzelor, la 
curţile de apel, tribunale, tribunale specializate, 
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preşedintele poate fi ajutat de un 
vicepreşedinte. 

(2) La Curtea de Apel Bucureşti şi la 
Tribunalul Bucureşti, preşedintele poate 
fi ajutat de 1-3 vicepreşedinţi.  

judecătoriile care îşi au sediul în reşedinţele de 
judeţ, precum şi la judecătoriile din municipiul 
Bucureşti, preşedintele poate fi ajutat de 1 - 2 
vicepreşedinţi, iar la celelalte judecătorii, 
preşedintele poate fi ajutat de un 
vicepreşedinte. 

4. Art. 58 - (1) La şedinţele de 
judecată, judecătorii şi procurorii 
militari sunt obligaţi să poarte uniforma 
militară. 

    (2) Când inculpatul este militar 
activ, preşedintele completului de 
judecată, precum şi procurorul care 
participă la judecarea cauzei trebuie să 
facă parte cel puţin din aceeaşi 
categorie de grade. 

    (3) Când gradul procurorului nu 
face parte din aceeaşi categorie cu 
gradul inculpatului, acesta va fi asistat 
de un alt procuror cu grad din categoria 
corespunzătoare, numit de conducătorul 
parchetului la care este înregistrată 
cauza”. 

 

Articolul 58 se modifică și va avea 

următorul cuprins: 

Art. 58 - La şedinţele de judecată, 
judecătorii şi procurorii militari sunt obligaţi să 
poarte uniforma militară. 

 

5. Art. 90 (1) Parchetele de pe lângă 
curţile de apel şi tribunale au în 
structură secţii, în cadrul cărora pot 
funcţiona servicii şi birouri. Parchetele 
de pe lângă curţile de apel au în 
structură şi câte o secţie pentru minori şi 
familie. 

    (2) În raport cu natura şi numărul 
cauzelor, în cadrul parchetelor de pe 
lângă judecătorii pot funcţiona secţii 
maritime şi fluviale. 

    (3) Birourile, serviciile ori alte 
compartimente de specialitate din cadrul 
parchetelor se stabilesc de către 
procurorul general al Parchetului de pe 
lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, 
cu avizul ministrului justiţiei. 

Alineatul (2) al articolului 90 se modifică 

și va avea următorul cuprins:  

(2) În raport cu natura şi numărul cauzelor, 
în cadrul parchetelor de pe lângă judecătorii pot 
funcţiona secţii specializate. 

 

6. Art. 94 - (1) În funcţie de volumul de 
activitate, la parchetele de pe lângă 
curţile de apel şi tribunale, procurorul 
general sau, după caz, prim-procurorul 
poate fi ajutat de 1 - 2 adjuncţi, iar la 
parchetele de pe lângă tribunalele 
pentru minori şi familie şi judecătorii, 
prim-procurorul poate fi ajutat de un 
adjunct. 

Alineatul (1) al articolului 94 se modifică 
şi va avea următorul cuprins: 

Art. 94 - (1) În funcţie de volumul de 
activitate, la parchetele de pe lângă curţile de 
apel, tribunale, judecătoriile care îşi au sediul în 
reşedinţele de judeţ, precum şi judecătoriile din 
municipiul Bucureşti, procurorul general sau, 
după caz, prim-procurorul poate fi ajutat de 1 - 
2 adjuncţi, iar la parchetele de pe lângă 
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 tribunalele pentru minori şi familie şi celelalte 
judecătorii, prim-procurorul poate fi ajutat de 
un adjunct. 

 

7. Art. 101 - (1) Când inculpatul este 
militar activ, procurorul militar care 
efectuează urmărirea penală trebuie să 
facă parte cel puţin din aceeaşi 
categorie de grade. 

(2) Când gradul procurorului nu face 
parte din aceeaşi categorie cu gradul 
inculpatului, acesta va fi asistat de un alt 
procuror cu grad din categoria 
corespunzătoare, numit de conducătorul 
parchetului la care este înregistrată 
cauza.  

Articolul 101 se modifică și va avea 

următorul cuprins: 

Art. 101  - Când persoana cercetată este 
militar activ, urmărire penală se efectuează de 
procurorul militar, indiferent de gradul  militar 
al persoanei cercetate. 

 

8. Art. 104 -  (1) Institutul Naţional al 
Magistraturii este condus de un consiliu 
ştiinţific format din 13 membri: un 
judecător al Înaltei Curţi de Casaţie şi 
Justiţie, un procuror de la Parchetul de 
pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi 
Justiţie, un judecător al Curţii de Apel 
Bucureşti, un procuror de la Parchetul de 
pe lângă Curtea de Apel Bucureşti, 
desemnaţi de Consiliul Superior al 
Magistraturii, 3 profesori universitari, 
recomandaţi de Facultatea de Drept a 
Universităţii Bucureşti, Facultatea de 
Drept a Universităţii "Alexandru Ioan 
Cuza" din Iaşi şi Facultatea de Drept a 
Universităţii "Babeş-Bolyai" din Cluj-
Napoca, 3 reprezentanţi aleşi ai 
personalului de instruire din cadrul 
Institutului, un reprezentant al 
auditorilor de justiţie, un reprezentant al 
asociaţiilor profesionale legal constituite 
ale judecătorilor şi procurorilor, precum 
şi directorul Institutului Naţional al 
Magistraturii, care face parte de drept 
din consiliu şi îl prezidează. 

    (2) Directorul Institutului Naţional 
al Magistraturii şi cei doi adjuncţi ai 
acestuia sunt numiţi şi revocaţi de 
Consiliul Superior al Magistraturii. 
Numirea directorului Institutului Naţional 
al Magistraturii şi a celor doi adjuncţi ai 
acestuia se face din rândul personalului 
de instruire de specialitate juridică al 
Institutului, al judecătorilor şi 

Alineatele (2) și (3) ale articolului 104 se 

modifică și vor avea următorul cuprins: 

(2) Directorul Institutului Naţional al 
Magistraturii şi cei doi adjuncţi ai acestuia sunt 
numiţi şi revocaţi de Consiliul Superior al 
Magistraturii, cu avizul consultativ al Consiliului 
științific al Institutului. Numirea directorului 
Institutului Naţional al Magistraturii şi a celor doi 
adjuncţi ai acestuia se face din rândul 
personalului de instruire de specialitate juridică 
al Institutului, al judecătorilor şi procurorilor sau 
al cadrelor didactice din învăţământul superior 
juridic acreditat potrivit legii. 

(3) Durata mandatului directorului, a 
directorilor adjuncți și a membrilor consiliului 
ştiinţific este de 4 ani şi poate fi reînnoit, cu 
excepţia mandatului reprezentantului auditorilor 
de justiţie, care este ales pe un an. 
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procurorilor sau al cadrelor didactice din 
învăţământul superior juridic acreditat 
potrivit legii. 

    (3) Durata mandatului membrilor 
consiliului ştiinţific este de 3 ani şi poate 
fi reînnoit, cu excepţia mandatului 
reprezentantului auditorilor de justiţie, 
care este ales pe un an. 

    (4) Calitatea de membru al 
consiliului ştiinţific al Institutului 
Naţional al Magistraturii este 
incompatibilă cu calitatea de membru al 
unui partid politic. 

9. Art. 106 - (1) Institutul Naţional al 
Magistraturii este finanţat de la bugetul 
de stat, prin bugetul Consiliului Superior 
al Magistraturii, în condiţiile legii. 

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

  Alineatul (2) al articolului 106 se 
modifică și va avea următorul cuprins: 

(2) Directorul Institutului Naţional al 
Magistraturii este ordonator terțiar de credite. 

 

10. Art. 108 - (1) Personalul de instruire 
al Institutului Naţional al Magistraturii 
este asigurat, de regulă, din rândul 
judecătorilor şi procurorilor în funcţie, 
care pot fi detaşaţi în condiţiile 
prezentei legi, cu acordul lor, în cadrul 
Institutului, cu avizul consiliului ştiinţific 
al Institutului. 

    (2) Institutul Naţional al 
Magistraturii poate folosi, în condiţiile 
legii, şi cadre didactice din învăţământul 
juridic superior acreditat potrivit legii, 
alţi specialişti români şi străini, precum 
şi personal de specialitate juridică 
prevăzut la art. 87 alin. (1) din Legea nr. 
303/2004, republicată, pentru 
desfăşurarea procesului de formare 
profesională. 

    (3) Salarizarea personalului de 
instruire al Institutului Naţional al 
Magistraturii la plata cu ora se face în 
funcţie de numărul de ore de seminar 
sau curs susţinute, de indemnizaţia brută 
lunară a funcţiei de judecător la Înalta 
Curte de Casaţie şi Justiţie şi de norma 
didactică stabilită conform art. 80 alin. 
(2) din Legea nr. 128/1997 privind 
Statutul personalului didactic, cu 
modificările şi completările ulterioare. 

 

Alineatul (3) al articolului 108 se 
modifică și va avea următorul cuprins:  

(3) Salarizarea personalului de instruire al 
Institutului Național al Magistraturii, la plata cu 
ora, se face în funcție de activitățile desfășurate 
și de indemnizația brută lunară a unui judecător 
cu funcție de execuție la Înalta Curte de Casație 
și Justiție, cu vechimea cea mai mare în muncă 
și în funcție, astfel: 

a) în cazul activităților de predare de tip 
curs sau conferință, orele efectuate se înmulțesc 
cu un coeficient de 2,5; 

b) în cazul activităților de seminar, precum 
și a altor activități didactice și/sau conexe 
procesului de formare inițială și continua, orele 
efectuate se înmulțesc cu un coeficient de 1,5; 

c) celelalte activități specifice formării 
inițiale și continue vor fi cuantificate pe baza 
unei metodologii aprobate prin hotărâre a 
Consiliului științific al Institutului.  
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11. Art. 125 -     (1) Înalta Curte de 
Casaţie şi Justiţie, Parchetul de pe lângă 
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, 
Direcţia Naţională Anticorupţie, curţile 
de apel, parchetele de pe lângă curţile 
de apel, tribunalele şi parchetele de pe 
lângă tribunale au în structură câte un 
departament economico-financiar şi 
administrativ, condus de un manager 
economic. 

    (2) Managerul economic este 
subordonat preşedintelui instanţei sau, 
după caz, conducătorului parchetului în 
cadrul căruia funcţionează. 

    (3)Departamentul economico-
financiar şi administrativ din cadrul 
tribunalelor şi parchetelor de pe lângă 
acestea asigură activitatea economică, 
financiară şi administrativă şi pentru 
tribunalele specializate şi judecătoriile 
sau, după caz, pentru parchetele din 
circumscripţia lor. 

    (4) Dispoziţiile alin. (1) şi (2) se 
aplică şi ordonatorilor de credite pentru 
instanţele şi parchetele militare. 

  Alineatul (4) al articolului 125 se 
abrogă. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Art.129 - Preşedinţii instanţelor şi 
conducătorii parchetelor pot delega 
calitatea de ordonator de credite 
managerilor economici. 

 

  Articolul 129 se modifică și va avea 
următorul cuprins: 

 Art. 129 – Prin derogare de la prevederile 
legislației în domeniul finanțelor publice, 
președinții instanței și conducătorii parchetelor 
pot delega calitatea de ordonator de credite 
managerilor economici.  

  

13. Art. 132 -  (1) Curţile de apel şi 
parchetele de pe lângă curţile de apel 
elaborează proiectele de buget anual 
pentru instanţele sau, după caz, 
parchetele din circumscripţiile lor. 

    (2) Proiectele de buget elaborate 
potrivit alin. (1) se transmit Ministerului 
Justiţiei sau, după caz, Parchetului de pe 
lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. 

    (3) Parchetul de pe lângă Înalta 
Curte de Casaţie şi Justiţie şi Direcţia 
Naţională Anticorupţie îşi elaborează 
propriile proiecte de buget anual. În 
bugetul Parchetului de pe lângă Înalta 
Curte de Casaţie şi Justiţie sunt cuprinse 

Alineatul (6) al articolului 132 se 
modifică și va avea următorul cuprins: 

 (6) Proiectele de buget anual ale 
instanțelor militare se elaborează de Curtea 
Militară de Apel, iar cele ale parchetelor militare 
de secția sau serviciul din cadrul Parchetului de 
pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, după 
consultarea instanţelor militare, respectiv a 
parchetelor militare, şi se transmit ordonatorului 
principal de credite. 
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şi bugetele parchetelor de pe lângă 
celelalte instanţe judecătoreşti. 

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

    (5) Bugetul Înaltei Curţi de Casaţie 
şi Justiţie se aprobă de adunarea 
generală a judecătorilor acestei curţi, cu 
avizul consultativ al Ministerului 
Finanţelor Publice. 

    (6) Proiectele de buget anual ale 
instanţelor militare se elaborează de 
Direcţia instanţelor militare din cadrul 
Ministerului Apărării, iar cele ale 
parchetelor militare - de secţia sau 
serviciul din cadrul Parchetului de pe 
lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, 
după consultarea instanţelor, respectiv a 
parchetelor militare, şi se transmit 
ordonatorului principal de credite. 

(7) Anual, Guvernul României va 
include în bugetul Ministerului Apărării 
Naţionale fondurile necesare potrivit art. 
131 alin. (4).  
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