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Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii 

 

Tabel de corespondeță între Legea nr. 317/2004  

 și  

proiectul pentru modificarea și completarea Legii nr. 317/2004  

 

Nr. 
crt. 

Text actual Propunerea de modificare 

1. Art. 23 - (1) Consiliul Superior al 
Magistraturii funcţionează ca organ cu 
activitate permanentă. Hotărârile 
Consiliului Superior al Magistraturii se iau 
în plen sau în secţii, potrivit atribuţiilor 
care revin acestora. 

    (2) Membrii Consiliului Superior al 
Magistraturii desfăşoară activitate 
permanentă. 

    (3) Preşedintele şi 
vicepreşedintele Consiliului Superior al 
Magistraturii nu exercită activitatea de 
judecător sau procuror. Judecătorii şi 
procurorii aleşi ca membri ai Consiliului 
Superior al Magistraturii îşi suspendă 
activitatea de judecător, respectiv de 
procuror, referitoare la prezenţa 
judecătorilor în complete de judecată, 
respectiv efectuarea actelor de urmărire 
penală de către procurori. La încetarea 
mandatului, cei care au optat pentru 
suspendarea activităţii îşi reiau 
activitatea de judecător sau procuror. 

    (4) Membrii aleşi ai Consiliului 
Superior al Magistraturii aflaţi în funcţie 
la data intrării în vigoare a prezentei legi 
pot opta pentru suspendarea activităţii de 
judecător sau procuror pentru perioada 
rămasă până la terminarea mandatului. 
Opţiunea se exprimă în scris, la 
preşedintele Consiliului Superior al 
Magistraturii, în termen de 30 de zile de 
la data intrării în vigoare a prezentei 
legi*). 

    (5) Funcţiile de conducere 
deţinute de judecătorii sau procurorii 
aleşi ca membri ai Consiliului Superior al 
Magistraturii se suspendă de drept la data 
publicării hotărârii Senatului în Monitorul 
Oficial al României, Partea I. Membrii 

Articolul 23 se modifică și va avea 

următorul cuprins: 

Art. 23 - (1) Consiliul Superior al 
Magistraturii funcţionează ca organ cu 
activitate permanentă. Hotărârile Consiliului 
Superior al Magistraturii se iau în plen sau în 
secţii, potrivit atribuţiilor care revin 
acestora. 

(2)  Membrii Consiliului Superior al 
Magistraturii nu desfăşoară activitate 
permanentă. 

(3) Preşedintele şi vicepreşedintele 
Consiliului Superior al Magistraturii nu 
exercită activitatea de judecător sau 
procuror. Judecătorii şi procurorii aleşi ca 
membri ai Consiliului Superior al Magistraturii 
continuă să desfășoare activitatea de 
judecător, respectiv de procuror sau, după 
caz, să exercite funcțiile de conducere la 
instanțe sau parchete. 

(4) Prevederile prezentului articol nu se 
aplică membrilor Consiliului Superior al 
Magistraturii aflați în funcție la data intrării 
în vigoare a prezentei legi.  
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aleşi ai Consiliului Superior al 
Magistraturii ce deţin o funcţie de 
conducere la instanţe ori parchete, la 
data intrării în vigoare a prezentei legi*), 
pot opta pentru suspendarea din funcţia 
de conducere respectivă în condiţiile alin. 
(3). 

    (6) Perioada în care judecătorul 
sau procurorul este membru al Consiliului 
Superior al Magistraturii constituie 
vechime în aceste funcţii. 

 

2. Art. 44 -  (1) Consiliul Superior al 
Magistraturii îndeplineşte, prin secţiile 
sale, rolul de instanţă de judecată în 
domeniul răspunderii disciplinare a 
judecătorilor şi a procurorilor, pentru 
faptele prevăzute în Legea nr. 303/2004, 
republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

    (2) Secţia pentru judecători are 
rolul de instanţă disciplinară şi pentru 
magistraţii-asistenţi ai Înaltei Curţi de 
Casaţie şi Justiţie. Dispoziţiile prezentei 
legi se aplică în mod corespunzător şi 
magistraţilor-asistenţi de la Înalta Curte 
de Casaţie şi Justiţie. 

    (3) Acţiunea disciplinară în cazul 
abaterilor săvârşite de un judecător se 
exercită de Inspecţia Judiciară, prin 
inspectorul judiciar, de ministrul justiţiei 
sau de preşedintele Înaltei Curţi de 
Casaţie şi Justiţie. 

    (4) Acţiunea disciplinară în cazul 
abaterilor săvârşite de procurori se 
exercită de Inspecţia Judiciară, prin 
inspectorul judiciar, de ministrul justiţiei 
sau de procurorul general al Parchetului 
de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi 
Justiţie. 

    (5) Acţiunea disciplinară în cazul 
abaterilor săvârşite de un magistrat-
asistent se exercită de preşedintele 
Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie sau de 
Inspecţia Judiciară, prin inspectorul 
judiciar. 

    (6) În vederea exercitării acţiunii 
disciplinare este obligatorie efectuarea 
cercetării disciplinare prealabile de către 
Inspecţia Judiciară. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alineatul (6) al articolului 44 se 

modifică și va avea următorul cuprins: 

(6) În vederea exercitării acțiunii 
disciplinare, este obligatorie efectuarea 
cercetării disciplinare de către Inspecția 
Judiciară.  
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3.  Art. 45. -   (1) În cazurile în care 
ministrul justiţiei, preşedintele Înaltei 
Curţi de Casaţie şi Justiţie sau, după caz, 
procurorul general al Parchetului de pe 
lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie 
sunt titulari ai acţiunii disciplinare, 
aceştia pot sesiza Inspecţia Judiciară în 
legătură cu abaterile disciplinare 
săvârşite de judecători şi procurori.   

   (2) În cazul în care Inspecţia 
Judiciară este titulară a acţiunii 
disciplinare, aceasta se poate sesiza din 
oficiu sau poate fi sesizată în scris şi 
motivat de orice persoană interesată, 
inclusiv de Consiliul Superior al 
Magistraturii, în legătură cu abaterile 
disciplinare săvârşite de judecători şi 
procurori.   

   (3) Aspectele semnalate potrivit 
alin. (1) şi (2) sunt supuse unei verificări 
prealabile efectuate de inspectorii 
judiciari din cadrul Inspecţiei Judiciare, în 
cadrul căreia se stabileşte dacă există 
indiciile săvârşirii unei abateri 
disciplinare. Verificările se efectuează în 
termen de cel mult 45 de zile de la data 
solicitării formulate de titularul acţiunii 
disciplinare potrivit alin. (1) sau de la data 
sesizării Inspecţiei Judiciare potrivit alin. 
(2). Inspectorulşef poate dispune 
prelungirea termenului de efectuare a 
verificării prealabile, cu cel mult 45 de 
zile, dacă există motive întemeiate care 
justifică această măsură.   

   (4) Dacă în urma efectuării 
verificărilor prealabile se constată că nu 
există indiciile săvârşirii unei abateri 
disciplinare:   

   a) inspectorul judiciar transmite, 
în termen de cel mult 10 zile de la 
finalizarea acestora, ministrului justiţiei, 
preşedintelui Înaltei Curţi de Casaţie şi 
Justiţie sau, după caz, procurorului 
general al Parchetului de pe lângă Înalta 
Curte de Casaţie şi Justiţie o propunere de 
clasare, dacă Inspecţia Judiciară a fost 
sesizată în condiţiile alin. (1);   

   b) sesizarea se clasează, iar 
rezultatul se comunică direct persoanei 
care a formulat sesizarea şi persoanei 

La articolul 45, după alineatul (2) se 
introduce un nou alineat, alin. (21): 

(21) În cazul în care sesizarea nu este 
semnată, nu conține datele de identificare 
ale autorului sau indicii concrete  cu privire 
la situația de fapt care a determinat 
sesizarea, aceasta se clasează și se comunică 
răspuns în acest sens. Se poate face o nouă 
sesizare, cu respectarea condițiilor 
prevăzute de lege. 

 

4. La articolul 45 alineatul (5), litera c) 

se modifică și va avea următorul cuprins: 

c) să dispună începerea cercetării 
disciplinare. 

5. Alineatele (6) și (7) ale articolului 45 

se modifică și vor avea următorul cuprins: 

(6) În cazul în care se constată că există 
indiciile săvârșirii unei abateri disciplinare, 
inspectorul judiciar: 

a) transmite autorului sesizării, în 
termen de 7 zile de la finalizarea verificării 
prealabile, propunerea de începere a 
cercetării disciplinare, dacă Inspecția 
Judiciară a fost sesizată în condițiile alin. (1); 

b) dispune, prin rezoluție, începerea 
cercetării disciplinare, dacă Inspecția 
Judiciară a fost sesizată în condițiile alin. (2). 

(7) Primind propunerea de începere a 
cercetării disciplinare prevăzute la alin. (6) 
lit. a), ministrul justiției, președintele Înaltei 
Curți de Casație și Justiție sau, după caz, 
procurorul general al Parchetului de pe lângă 
Înalta Curte de Casație și Justiție poate 
dispune începerea cercetării disciplinare. 

 

6. După articolul 45, se introduce un 
articol nou, art. 451, cu următorul cuprins: 

Art. 451 - (1) Împotriva rezoluției de 
clasare prevăzute la art. 45 alin. (4) lit. b), 
persoana care a formulat sesizarea poate 
depune plângere adresată inspectorului șef, 
în termen de 15 zile de la comunicare. 
Plângerea se soluționează în cel mult 20 de 
zile de la data înregistrării la Inspecția 
Judiciară.  

(2) Soluțiile pe  care inspectorul șef le 
poate dispune sunt: 

a) respingerea plângerii și menținerea 
rezoluției atacate; 
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vizate de sesizare, dacă Inspecţia 
Judiciară a fost sesizată în condiţiile alin. 
(2).   

   (5) Primind propunerea de clasare 
prevăzută la alin. (4) lit. a), ministrul 
justiţiei, preşedintele Înaltei Curţi de 
Casaţie şi Justiţie sau, după caz, 
procurorul general al Parchetului de pe 
lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie 
poate:   

   a) să dispună clasarea lucrării şi 
comunicarea rezultatului persoanei care a 
formulat sesizarea şi persoanei vizate de 
sesizare;   

   b) să solicite motivat completarea 
verificărilor prealabile, atunci când 
apreciază că acestea nu sunt complete. 
Completarea se efectuează de către 
inspectorul judiciar în termen de cel mult 
30 de zile de la data când a fost solicitată 
de titularul acţiunii disciplinare;   

   c) să dispună începerea cercetării 
disciplinare prealabile.   

   (6) În cazul în care se constată că 
există indiciile săvârşirii unei abateri 
disciplinare, inspectorul judiciar:   

   a) transmite autorului sesizării, în 
termen de 7 zile de la finalizarea 
verificării prealabile, propunerea de 
începere a cercetării disciplinare 
prealabile, dacă Inspecţia Judiciară a fost 
sesizată în condiţiile alin. (1);   

   b) dispune, prin rezoluţie, 
începerea cercetării disciplinare 
prealabile, dacă Inspecţia Judiciară a fost 
sesizată în condiţiile alin. (2).   

   (7) Primind propunerea de 
începere a cercetării prealabile prevăzute 
la alin. (6) lit. a), ministrul justiţiei, 
preşedintele Înaltei Curţi de Casaţie şi 
Justiţie sau, după caz, procurorul general 
al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de 
Casaţie şi Justiţie poate dispune 
începerea cercetării disciplinare 
prealabile.   

   (8) În situaţia în care mai multe 
sesizări privesc aceeaşi faptă şi aceeaşi 
persoană, sesizările se conexează.   

 

b) admiterea plângerii și completarea 
verificărilor. Completarea se efectuează de 
către inspectorul judiciar în termen de cel 
mult 30 de zile de la data când a fost dispusă 
de către inspectorul-șef.  

(3) Rezoluția inspectorului șef prin care 
a fost respinsă plângerea și rezoluția de 
clasare pot fi contestate de persoana care a 
formulat sesizarea la Secția de contencios 
administrativ și fiscal a Curții de Apel 
București, în termen de 15 zile de la 
comunicare. Soluționarea cauzei se face de 
urgență și cu precădere. 

(4) Soluțiile pe care le poate pronunța 
Secția de contencios administrativ și fiscal a 
Curții de Apel București sunt: 

a) respingerea contestației; 
b) admiterea contestației și 

desființarea rezoluției inspectorului șef și a 
rezoluției de clasare și trimiterea dosarului 
pentru completarea verificărilor. 

(5) Hotărârea pronunțată potrivit 
dispozițiilor alin. (4) lit. b) trebuie să 
cuprindă motivele pentru care au fost 
desființate rezoluțiile atacate și să indice 
faptele și împrejurările care trebuie 
lămurite, precum și mijloacele de probă ce 
urmează a fi administrate pentru 
completarea verificărilor. 

(6) Hotărârea Secției de contencios 
administrativ și fiscal a Curții de Apel 
București este definitivă. 
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7. Art. 46 -  (1) În cadrul cercetării 
disciplinare se stabilesc faptele şi 
urmările acestora, împrejurările în care 
au fost săvârşite, precum şi orice alte 
date concludente din care să se poată 
aprecia asupra existenţei sau inexistenţei 
vinovăţiei. Ascultarea celui în cauză şi 
verificarea apărărilor judecătorului sau 
procurorului cercetat sunt obligatorii. 
Refuzul judecătorului sau procurorului 
cercetat de a face declaraţii ori de a se 
prezenta la cercetări se constată prin 
proces-verbal şi nu împiedică încheierea 
cercetării. Judecătorul sau procurorul 
cercetat are dreptul să cunoască toate 
actele cercetării şi să solicite probe în 
apărare. 

    (2) Cercetarea disciplinară se 
desfăşoară cu respectarea dispoziţiilor 
legale referitoare la informaţiile 
clasificate şi la protecţia datelor cu 
caracter personal. 

    (3) Cercetarea disciplinară se 
suspendă atunci când împotriva 
judecătorului sau procurorului cercetat s-
a dispus punerea în mişcare a acţiunii 
penale pentru aceeaşi faptă. 

    (4) Organul de urmărire penală 
este obligat să comunice Consiliului 
Superior al Magistraturii şi Inspecţiei 
Judiciare, într-un termen rezonabil, actul 
prin care s-a dispus punerea în mişcare a 
acţiunii penale. 

    (5) Suspendarea cercetării 
disciplinare se dispune de inspectorul 
judiciar prin rezoluţie şi operează până 
când soluţia pronunţată în cauza care a 
motivat suspendarea a devenit definitivă. 
Dispoziţiile alin. (4) se aplică în mod 
corespunzător. 

    (6) Cercetarea prealabilă se 
efectuează în termen de 60 de zile de la 
data dispunerii acesteia, cu excepţia 
situaţiei în care intervine suspendarea. 
Cercetarea disciplinară se poate prelungi 
cu cel mult 30 de zile, dacă există motive 
întemeiate care justifică această măsură. 

    (7) Acţiunea disciplinară poate fi 
exercitată în termen de 30 de zile de la 
finalizarea cercetării disciplinare, dar nu 

Alineatul (1) al articolului 46 se 
modifică și va avea următorul cuprins: 

Art. 46 - (1) În cadrul cercetării 
disciplinare se stabilesc faptele şi urmările 
acestora, împrejurările în care au fost 
săvârşite, precum şi orice alte date 
concludente din care să se poată aprecia 
asupra existenţei sau inexistenţei vinovăţiei, 
fiind aplicabile în mod corespunzător 
dispoziţiile Codului de procedură civilă 
referitoare la probe. Ascultarea celui în 
cauză şi verificarea apărărilor judecătorului 
sau procurorului cercetat sunt obligatorii. 
Refuzul judecătorului sau procurorului 
cercetat de a face declaraţii ori de a se 
prezenta la cercetări se constată prin proces-
verbal şi nu împiedică încheierea cercetării. 
Judecătorul sau procurorul cercetat are 
dreptul să cunoască toate actele cercetării şi 
să solicite probe în apărare. 

 
 

8. Alineatul (6) al articolului 46 se 
modifică și va avea următorul cuprins: 

(6) Cercetarea disciplinară se 
efectuează în termen de 60 de zile de la data 
dispunerii acesteia, cu excepția situației în 
care intervine suspendarea. Cercetarea 
disciplinară se poate prelungi cu cel mult 30 
de zile, dacă există motive întemeiate care 
justifică această măsură. 
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mai târziu de 2 ani de la data la care fapta 
a fost săvârşită. 

 
 
 

9. 
 
 
 
 
 

Art. 47 - (1) În cazul în care 
sesizarea s-a făcut potrivit art. 45 alin. 
(2), inspectorul judiciar poate dispune, 
prin rezoluţie scrisă şi motivată: 

    a) admiterea sesizării, prin 
exercitarea acţiunii disciplinare şi 
sesizarea secţiei corespunzătoare a 
Consiliului Superior al Magistraturii; 

    b) clasarea sesizării, în cazul în 
care aceasta nu este semnată, nu conţine 
datele de identificare ale autorului sau 
indicii cu privire la identificarea situaţiei 
de fapt care a determinat sesizarea, 
precum şi în cazul prevăzut la art. 45 alin. 
(4) lit. b); rezoluţia de clasare este 
definitivă; 

    c) respingerea sesizării, în cazul 
în care se constată, în urma efectuării 
cercetării disciplinare, că nu sunt 
îndeplinite condiţiile pentru exercitarea 
acţiunii. 

    (2) În cazul prevăzut la alin. (1) 
lit. b), se poate face o nouă sesizare, cu 
respectarea condiţiilor prevăzute de lege. 

    (3) Rezoluţia inspectorului 
judiciar este supusă confirmării 
inspectorului-şef. Inspectorul-şef poate 
dispune completarea cercetării 
disciplinare de către inspectorul judiciar. 
Completarea se efectuează de către 
inspectorul judiciar în termen de cel mult 
30 de zile de la data când a fost dispusă 
de către inspectorul-şef. 

    (4) Rezoluţia inspectorului 
judiciar poate fi infirmată de inspectorul-
şef, în scris şi motivat, acesta putând 
dispune, prin rezoluţie scrisă şi motivată, 
una din soluţiile prevăzute la alin. (1) lit. 
a) sau c). 

    (5) Rezoluţia de respingere a 
sesizării prevăzută la alin. (1) lit. c) şi 
alin. (4) poate fi contestată de persoana 
care a formulat sesizarea la Secţia de 
contencios administrativ şi fiscal a Curţii 
de Apel Bucureşti, în termen de 15 zile de 
la comunicare, fără îndeplinirea unei 
proceduri prealabile. 

Alineatul (1) al articolului 47 se 
modifică și va avea următorul cuprins: 

Art. 47 – (1) În cazul în care sesizarea 
s-a făcut potrivit art. 45 alin. (2), inspectorul 
judiciar, după efectuarea cercetării 
disciplinare, poate dispune, prin rezoluție 
scrisă și motivată: 

a) admiterea sesizării, prin exercitarea 
acțiunii disciplinare și sesizarea secției 
corespunzătoare a Consiliului Superior al 
Magistraturii; 

b) respingerea sesizării, în cazul în care 
constată, în urma efectuării cercetării 
disciplinare, că nu sunt îndeplinite condițiile 
pentru exercitarea acțiunii.  

 

     
10. Alineatul (2) al articolului 47 se abrogă 

 

11. Alineatele (5) și (7) ale articolului 47 
se modifică și vor avea următorul cuprins: 

  
(5) Rezoluția de respingere a sesizării 

prevăzute la alin. (1) lit. b) și alin. (4) poate 
fi contestată de persoana care a formulat 
sesizarea la Secția de contencios 
administrativ și fiscal a Curții de Apel 
București, în termen de 15 zile de la 
comunicare, fără îndeplinirea unei proceduri 
prealabile. Soluționarea cauzei se face de 
urgență și cu precădere.  

(7) Hotărârea pronunțată potrivit 
dispozițiilor alin. (6) lit. b) trebuie să 
cuprindă motivele pentru care a fost 
desființată rezoluția inspectorului judiciar 
sau, după caz, a inspectorului șef și să indice 
faptele și împrejurările care trebuie 
lămurite, precum și mijloacele de probă ce 
urmează a fi administrate pentru 
completarea cercetării disciplinare. 

 
12. La articolul 47, după alineatul (7) se 

introduce un nou alineat, alin. (8), cu 
următorul cuprins: 

(8) Hotărârea Secției de contencios 
administrativ și fiscal a Curții de Apel 
București este definitivă. 
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    (6) Soluţiile pe care le poate 
pronunţa Secţia de contencios 
administrativ şi fiscal a Curţii de Apel 
Bucureşti sunt: 

    a) respingerea contestaţiei; 
    b) admiterea contestaţiei şi 

desfiinţarea rezoluţiei inspectorului 
judiciar sau, după caz, a inspectorului-şef 
şi trimiterea dosarului pentru continuarea 
procedurii disciplinare. 

    (7) Hotărârea Secţiei de 
contencios administrativ şi fiscal a Curţii 
de Apel Bucureşti este irevocabilă. 

 

 

13. Art. 48 - (1) În cazul prevăzut la art. 
45 alin. (7), Inspecţia Judiciară comunică 
rezultatul cercetării prealabile titularului 
acţiunii disciplinare în termen de cel mult 
7 zile de la finalizarea acesteia. Dacă 
apreciază că cercetarea este incompletă, 
titularul acţiunii disciplinare poate 
solicita o singură dată Inspecţiei Judiciare 
completarea acesteia. Completarea se 
efectuează de către inspectorul judiciar 
în termen de cel mult 30 de zile de la data 
când a fost solicitată şi se comunică 
titularului acţiunii disciplinare în termen 
de cel mult 7 zile de la finalizarea 
acesteia. 

    (2) După primirea rezultatului 
cercetării prealabile, în condiţiile alin. 
(1), ministrul justiţiei, preşedintele 
Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie sau, 
după caz, procurorul general al 
Parchetului de pe lângă Înalta Curte de 
Casaţie şi Justiţie poate exercita acţiunea 
disciplinară prin sesizarea secţiei 
corespunzătoare a Consiliului Superior al 
Magistraturii. 

 

Articolul 48 se modifică și va avea 
următorul cuprins: 

Art. 48 - (1) În cazul prevăzut la art. 45 
alin. (7), Inspecția Judiciară comunică 
rezultatul cercetării disciplinare titularului 
acțiunii disciplinare în termen de cel mult 7 
zile de la finalizarea acesteia. Dacă apreciază 
că cercetarea este incompletă, titularul 
acțiunii disciplinare poate solicita o singură 
dată Inspecției Judiciare completarea 
acesteia. Completarea se efectuează de 
către inspectorul judiciar în termen de cel 
mult 30 de zile de la data când a fost 
solicitată și se comunică titularului acțiunii 
disciplinare în termen de cel mult 7 zile de la 
finalizarea acesteia.  

(2) După primirea rezultatului 
cercetării disciplinare, în condițiile alin. (1), 
ministrul justiției, președintele Înaltei Curți 
de Casație și Justiție sau, după caz, 
procurorul general al Parchetului de pe lângă 
Înalta Curte de Casație și Justiție poate 
exercita acțiunea disciplinară prin sesizarea 
secției corespunzătoare a Consiliului Superior 
al Magistraturii. 

 
14. Art. 51-  (1) Hotărârile secţiilor 

Consiliului Superior al Magistraturii prin 
care s-a soluţionat acţiunea disciplinară 
se redactează, obligatoriu, în termen de 
cel mult 20 de zile de la pronunţare şi se 
comunică, de îndată, în scris, 
judecătorului sau procurorului vizat, 
precum şi Inspecţiei Judiciare ori, după 
caz, titularului acţiunii disciplinare care a 
exercitat-o. Comunicarea hotărârilor este 

Alineatele (3), (4) și (5) ale articolului 

51 se modifică și vor avea următorul 

cuprins: 

(3) Hotărârile prevăzute la alin. (1) pot 

fi atacate cu contestație, în termen de 15 zile 

de la comunicare de către judecătorul sau 

procurorul sancționat ori, după caz, de 

Inspecția Judiciară sau de către ceilalți 

titulari ai acțiunii disciplinare care au 
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asigurată de Secretariatul general al 
Consiliului Superior al Magistraturii. 

    (2) Membrul Consiliului Superior 
al Magistraturii faţă de care se exercită 
acţiunea disciplinară nu participă la 
lucrările secţiei în care se judecă această 
acţiune. 

    (3) Împotriva hotărârilor 
prevăzute la alin. (1) se poate exercita 
recurs în termen de 15 zile de la 
comunicare de către judecătorul sau 
procurorul sancţionat ori, după caz, de 
Inspecţia Judiciară sau de către ceilalţi 
titulari ai acţiunii disciplinare care au 
exercitat-o. Competenţa soluţionării 
recursului aparţine Completului de 5 
judecători al Înaltei Curţi de Casaţie şi 
Justiţie. Din Completul de 5 judecători nu 
pot face parte membrii cu drept de vot ai 
Consiliului Superior al Magistraturii sau 
judecătorul sancţionat disciplinar. 

    (4) Recursul suspendă executarea 
hotărârii secţiei Consiliului Superior al 
Magistraturii de aplicare a sancţiunii 
disciplinare. 

    (5) Hotărârea prin care se 
soluţionează recursul prevăzut la alin. (3) 
este irevocabilă. 

 

exercitat-o. Competenţa soluţionării 

contestației aparține Completului de 5 

judecători al Înaltei Curţi de Casaţie şi 

Justiţie. Din Completul de 5 judecători nu pot 

face parte membrii cu drept de vot ai 

Consiliului Superior al Magistraturii sau 

judecătorul sancționat disciplinar. 

 (4) Contestația suspendă executarea 

hotărârii secţiei Consiliului Superior al 

Magistraturii de aplicare a sancțiunii 

disciplinare. 

 (5) Hotărârea prin care se 
soluționează contestația prevăzută la alin. 
(3) este definitivă. 

15.   Art. 52 - (1) Pe durata procedurii 
disciplinare, secţia corespunzătoare a 
Consiliului Superior al Magistraturii, din 
oficiu sau la propunerea inspectorului 
judiciar, poate dispune suspendarea din 
funcţie a magistratului, până la 
soluţionarea definitivă a acţiunii 
disciplinare, dacă exercitarea în 
continuare a funcţiei ar putea afecta 
desfăşurarea cu imparţialitate a 
procedurilor disciplinare sau dacă 
procedura disciplinară este de natură să 
aducă atingere gravă prestigiului justiţiei. 

    (2) Pe durata procedurii 
disciplinare, soluţionarea cererii de 
acordare a pensiei de serviciu se suspendă 
până la soluţionarea definitivă a acţiunii 
disciplinare. 

 

La articolul 52, după alineatul (1) se 
introduc trei noi alineate, alineatele (11), 
(12) și (13), cu următorul cuprins: 

(11) Hotărârea prin care se dispune 
suspendarea din funcție în condițiile alin. (1) 
poate fi atacată cu contestație în termen de 
5 zile de la comunicare de către judecătorul 
sau procurorul suspendat din funcție. 
Competența soluționării contestației 
aparține Completului de 5 judecători al 
Înaltei Curți de Casație și Justiție, din care nu 
pot face parte membrii cu drept de vot ai 
Consiliului Superior al Magistraturii. 

(12) Contestația se soluționează de 
urgență și precădere și nu suspendă 
executarea hotărârii secției Consiliului 
Superior al Magistraturii; hotărârea instanţei 
este definitivă. 

(13) Dacă hotărârea prin care s-a dispus 
suspendarea din funcție a judecătorului sau 
procurorului este desființată, suspendarea 
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din funcție încetează, iar acesta este repus în 
situația anterioară, i se plătesc drepturile 
salariale de care a fost lipsit pe perioada 
suspendării și i se recunoaște vechimea în 
muncă și în magistratură pe această 
perioadă.  

 

16. Art. 55 - (1) Revocarea din funcţia 
de membru ales al Consiliului Superior al 
Magistraturii se propune de preşedintele 
sau vicepreşedintele Consiliului ori de o 
treime din membri, în situaţia în care 
persoana în cauză nu mai îndeplineşte 
condiţiile legale pentru a fi membru ales 
al Consiliului Superior al Magistraturii, în 
cazul neîndeplinirii sau îndeplinirii 
necorespunzătoare a atribuţiilor în cadrul 
Consiliului Superior al Magistraturii sau în 
cazul aplicării oricărei sancţiuni 
disciplinare. 

    (2) Plenul Consiliului Superior al 
Magistraturii, la sesizarea formulată 
potrivit alin. (1), poate dispune revocarea 
din funcţia de membru ales al Consiliului 
Superior al Magistraturii. 

    (3) Revocarea din funcţia de 
preşedinte sau vicepreşedinte se propune 
de o treime din numărul membrilor 
Consiliului Superior al Magistraturii. 
Dispoziţiile alin. (2) se aplică în mod 
corespunzător. 

    (4)  Membrii aleşi ai Consiliului 
Superior al Magistraturii sunt revocaţi şi la 
cererea majorităţii adunărilor generale de 
la nivelul instanţelor sau parchetelor pe 
care le reprezintă, în cazul neîndeplinirii 
sau îndeplinirii necorespunzătoare a 
atribuţiilor încredinţate prin alegerea ca 
membru al Consiliului. În cadrul 
adunărilor generale, decizia se ia cu votul 
a două treimi din numărul judecătorilor 
sau procurorilor. 

    (5) În cazul adunării generale 
comune a Parchetului de pe lângă Înalta 
Curte de Casaţie şi Justiţie şi a Direcţiei 
Naţionale Anticorupţie, decizia de 
revocare a reprezentantului acestora se ia 
cu votul majorităţii procurorilor. În cadrul 
adunării generale votează şi procurorii din 
structurile teritoriale ale acestora. 

Articolul 55 se modifică și va avea 
următorul cuprins:  

Art. 55 - (1) Revocarea din funcţia de 
membru ales al Consiliului Superior al 
Magistraturii se poate dispune de Plenul 
Consiliului în situaţia în care persoana în 
cauză nu mai îndeplineşte condiţiile legale 
pentru a fi membru ales al Consiliului 
Superior al Magistraturii, în cazul 
neîndeplinirii sau îndeplinirii 
necorespunzătoare a atribuţiilor în cadrul 
Consiliului Superior al Magistraturii, în cazul 
săvârșirii unor fapte de natură a aduce 
atingere gravă independenţei şi prestigiului 
justiţiei ori sau în cazul aplicării oricărei 
sancţiuni disciplinare. 

(2) Revocarea din funcție în condițiiile 
alin. (1) se poate dispune, după caz, la 
propunerea:  

a) preşedintelui sau 
vicepreședintelui Consiliului; 

b) unei treimi din membrii 
Consiliului;  

c) adunărilor generale de la 
nivelul tuturor instanţelor sau parchetelor pe 
care le reprezintă, cu votul majorităţii 
judecătorilor sau procurorilor care 
funcţionează efectiv la nivelul acestor 
instanțe sau parchete.  

(3) În sensul alin. (1), prin 
neîndeplinirea sau îndeplinirea 
necorespunzătoare a atribuţiilor în cadrul 
Consiliului se înţelege nesocotirea obligațiilor 
administrative şi jurisdicţionale care incumbă 
calităţii de membru al Consiliului Superior al 
Magistraturii şi care derivă din legi şi 
regulamente.  
 

17.   După articolul 55, se introduc patru 
noi articole, art. 551, art. 552, art. 553 și 
art. 554, cu următorul cuprins:   

Art. 551 – (1) În situația prevăzută la 
art. 55 alin. (2) lit. c), procedura de revocare 
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    (6) Decizia de revocare a 
reprezentantului Înaltei Curţi de Casaţie 
şi Justiţie se ia cu votul majorităţii 
judecătorilor din adunarea generală. 

    (7) Procedura de revocare poate 
fi declanşată de orice adunare generală 
de la nivelul instanţelor sau parchetelor 
pe care le reprezintă membrul Consiliului 
Superior al Magistraturii a cărui revocare 
se cere, precum şi de organizaţiile 
profesionale ale judecătorilor şi 
procurorilor. 

    (8) Centralizarea rezultatelor 
votului se realizează de adunarea 
generală care a iniţiat procedura sau de 
prima adunare generală sesizată de 
organizaţiile profesionale ale 
judecătorilor şi procurorilor. 

    (9) În termen de 15 zile de la 
înregistrarea sesizării semnate şi motivate 
de reprezentanţii adunărilor generale 
prevăzute la alin. (4), Plenul Consiliului 
Superior al Magistraturii dispune 
revocarea din funcţie a membrului ales. 
Dispoziţiile art. 57 alin. (2) se aplică în 
mod corespunzător. 

 

din funcție a unui membru al Consiliului 
poate fi inițiată de orice adunare generală de 
la nivelul instanţelor sau parchetelor pe care 
le reprezintă membrul a cărui revocare se 
cere. Organizaţiile profesionale ale 
judecătorilor şi procurorilor pot sesiza 
adunările generale ale judecătorilor şi 
procurorilor în vederea inițierii procedurii de 
revocare. 

(2) Hotărârea de începere a procedurii 
de revocare din funcție se ia cu votul a două 
treimi din numărul judecătorilor sau 
procurorilor care funcţionează efectiv la 
instanţa sau parchetul în care se organizează 
adunarea generală. 

(3) Hotărârea de începere a procedurii 
de revocare se publică pe site-ul instanţei sau 
parchetului care a inițiat procedura de 
revocare şi pe site-ul Consiliului Superior al 
Magistraturii. Celelalte instanţe sau parchete 
reprezentate de membrul Consiliului supus 
revocării vor putea transmite instanţei sau 
parchetului inițiator, în termen de 15 zile de 
la publicarea pe site, motive suplimentare de 
revocare. 

(4) Instanţa sau parchetul care a inițiat 
procedura de revocare publică pe site-ul 
propriu lista cuprinzând motivele de revocare 
invocate. Adunarea generală de la nivelul 
instanţei sau parchetului care a inițiat 
procedura de revocare solicită membrului a 
cărui revocare se cere exprimarea unui punct 
de vedere cu privire la motivele de revocare. 
Punctul de vedere astfel exprimat se 
comunică tutoror instanţelor sau parchetelor 
pe care le reprezintă membrul ales. Refuzul 
membrului ales de a exprima un punct de 
vedere nu împiedică întrunirea adunărilor 
generale.  

(5) În termen de 30 de zile de la 
publicarea pe site-ul instanței sau al 
parchetului a listei cuprinzând motivele  de 
revocare, se vor organiza adunările generale 
ale tuturor instanțelor sau parchetelor 
reprezentate de membrul Consiliului a cărui 
revocare din funcție se propune.  

(6) În termen de 15 zile de la data 
întrunirii adunărilor generale, instanţa sau 
parchetul inițiator transmite Consiliului 
Superior al Magistraturii propunerea de 
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revocare, motivată, împreună cu materialele 
aferente şi centralizarea voturilor adunărilor 
generale. 

 
 Art. 552 – (1) Plenul Consiliului decide 

asupra propunerii de revocare din funcție, 
putând să dispună printr-o hotărâre 
motivată: 

a) revocarea din funcție a 
membrului ales, dacă  motivele de revocare 
invocate sunt dintre cele prevăzute de lege 
ori procedura de revocare s-a efectuat cu 
respectarea dispozițiilor legale; 

b) respingerea propunerii de  
revocare din funcție, în cazul în care 
motivele de revocare invocate nu sunt dintre 
cele prevăzute de lege ori procedura de 
revocare s-a efectuat cu încălcarea 
dispozițiilor legale.  

 
(2) În cazul în care apreciază necesar, 

după primirea propunerii de revocare, Plenul 
Consiliului poate desemna un raportor dintre 
membrii săi. Raportul se întocmește în 
termen de 15 zile de la data numirii 
raportorului și cuprinde o analiză completă 
atât cu privire la motivele de revocare 
invocate, cât și cu privire la respectarea 
cerințelor legale în procedura de revocare. 
Raportorul nu poate fi numit dintre membrii 
Consiliului care au propus revocarea din 
funcție.  

  
Art. 553 - Revocarea din funcţia de 

preşedinte sau vicepreşedinte al Consiliului 
Superior al Magistraturii se dispune prin 
hotărâre a Plenului Consiliului, la propunerea 
unei treimi din numărul membrilor.  
Dispozițiile 55 alin. (1) și (3) și ale art. 552 se 
aplică în mod corespunzător.  

 
Art. 554 - Hotărârea Plenului Consiliului 

Superior al Magistraturii poate fi atacată cu 
contestaţie, de orice persoană interesată, la 
Secţia de contencios administrativ şi fiscal a 
Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie. Termenul 
de formulare a contestației este de 5 zile de 
la comunicare  în cazul contestației 
formulate de membrul ales și de 5 zile de la 
pronunțare, în cazul contestației formulate 
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de celelalte persoane interesate. Contestaţia 
împotriva hotărârii prin care se dispune 
revocarea din funcţie este suspensivă de 
executare”.  

 
18. Art. 57. -   (1) În cazul încetării 

calităţii de membru al Consiliului Superior 
al Magistraturii înainte de expirarea 
mandatului, pentru locul rămas vacant se 
organizează noi alegeri, potrivit 
procedurii prevăzute de lege.   

   (2) Până la alegerea unui nou 
membru, interimatul va fi asigurat de 
judecătorul sau procurorul care a obţinut 
numărul următor de voturi în cadrul 
alegerilor desfăşurate potrivit art. 8 alin. 
(3) sau art. 13 ori, după caz, art. 19. 

 

La articolul 57, după alineatul (2), se 
introduce un nou alineat, alineatul (3), cu 
următorul cuprins: 

(3) În cazul prevăzut la alin (1), 
persoana aleasă pentru ocuparea locului 
vacant își exercită calitatea de membru al 
Consiliului Superior al Magistraturii pentru 
restul de mandat rămas până la expirarea 
termenului de 6 ani. 

19. 
 
 

Art. 60 - (3) Preşedintele Consiliului 
Superior al Magistraturii are calitatea de 
ordonator principal de credite, care poate 
fi delegată secretarului general. 

 

Alineatul (3) al articolului 60 se 
modifică și va avea următorul cuprins: 

(3) Președintele Consiliului Superior al 
Magistraturii are calitatea de ordonator 
principal de credite care poate fi delegată 
vicepreședintelui, secretarului general sau 
secretarului general adjunct. 

 

20.  Art. 67 – (1) Inspectorul-şef şi 
inspectorul-şef adjunct sunt numiţi de 
Plenul Consiliului Superior al Magistraturii 
dintre inspectorii judiciari în funcţie, în 
urma unui concurs care constă în 
prezentarea unui proiect referitor la 
exercitarea atribuţiilor specifice funcţiei 
de conducere respective şi într-o probă 
scrisă privind managementul, 
comunicarea, resursele umane, 
capacitatea candidatului de a lua decizii 
şi de a-şi asuma răspunderea, rezistenţa 
la stres şi un test psihologic.   

   (2) Concursul se organizează de 
Consiliul Superior al Magistraturii, potrivit 
regulamentului aprobat prin hotărâre a 
Plenului Consiliului Superior al 
Magistraturii, care se publică în Monitorul 
Oficial al României, Partea I.   

   (3) Organizarea concursurilor 
pentru ocuparea posturilor de inspector-
şef şi inspector-şef adjunct se anunţă cu 
cel puţin 3 luni înaintea datei acestora.   
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   (4) Mandatul inspectorului-şef şi al 
inspectorului-şef adjunct este de 3 ani şi 
poate fi înnoit o singură dată, cu 
respectarea prevederilor alin. (1).   

(5) Inspectorul-şef şi inspectorul-şef 
adjunct pot fi revocaţi din funcţie de 
către Plenul Consiliului Superior al 
Magistraturii, în cazul neîndeplinirii sau 
îndeplinirii necorespunzătoare a 
atribuţiilor manageriale. Revocarea se 
dispune pe baza raportului anual de audit 
prevăzut la art. 68.   

(6) Hotărârea Plenului Consiliului 
Superior al Magistraturii prin care se 
dispune revocarea din funcţie poate fi 
atacată cu recurs, în termen de 15 zile de 
la comunicare, la Secţia de contencios 
administrativ şi fiscal a Înaltei Curţi de 
Casaţie şi Justiţie. Recursul suspendă 
executarea hotărârii Consiliului Superior 
al Magistraturii. Hotărârea prin care se 
soluţionează recursul este irevocabilă. 

 

 

 

 

 

 

Alineatul (6) al articolului 67 se 

modifică și va avea următorul cuprins: 

 (6) Hotărârea Plenului Consiliului 
Superior al Magistraturii prin care se dispune 
revocarea din funcţie poate fi atacată cu 
contestație, în termen de 15 zile de la 
comunicare, la Secţia de contencios 
administrativ şi fiscal a Înaltei Curţi de 
Casaţie şi Justiţie. Contestația suspendă 
executarea hotărârii Consiliului Superior al 
Magistraturii. Hotărârea prin care se 
soluționează contestația este definitivă. 

21. Art. 76 – (1) Verificarea sesizărilor 
referitoare la buna reputaţie a 
judecătorilor şi procurorilor în funcţie se 
face de către Inspecţia Judiciară, din 
oficiu sau la solicitarea oricărei persoane 
interesate.   

  (2) Raportul de inspecţie întocmit 
în urma verificărilor privind buna 
reputaţie se comunică magistratului care 
face obiectul sesizării şi persoanei care a 
înaintat sesizarea, în termen de 15 zile de 
la întocmire, în vederea formulării de 
obiecţii.   

   (3) Raportul de inspecţie prevăzut 
la alin. (2), împreună cu obiecţiile 
formulate, se înaintează secţiei 
corespunzătoare a Consiliului Superior al 
Magistraturii. Pe baza raportului şi a 
obiecţiilor formulate, secţia 
corespunzătoare adoptă hotărârea privind 
constatarea îndeplinirii sau a 
neîndeplinirii de către magistrat a 
condiţiei de bună reputaţie ori, dacă 
apreciază că obiecţiile sunt întemeiate, 
dispune, în scris şi motivat, retrimiterea 
raportului în vederea completării 
verificărilor, cu indicarea în mod expres a 
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aspectelor ce trebuie completate. 
Hotărârea prin care se constată 
neîndeplinirea condiţiei de bună reputaţie 
cuprinde şi propunerea de eliberare din 
funcţie, în temeiul art. 65 alin. (1) lit. i) 
din Legea nr. 303/2004, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare.   

(4) Pe parcursul procedurii de 
verificare şi constatare a îndeplinirii 
condiţiei de bună reputaţie, secţia 
corespunzătoare a Consiliului Superior al 
Magistraturii, din oficiu sau la propunerea 
inspectorului judiciar, poate dispune 
suspendarea din funcţie a magistratului, 
până la finalizarea procedurii, dacă 
exercitarea în continuare a funcţiei ar 
putea afecta desfăşurarea cu 
imparţialitate a procedurilor de verificare 
sau dacă aceste proceduri sunt de natură 
să aducă atingere gravă prestigiului 
justiţiei.   

(5) Hotărârea secţiei prevăzută la 
alin. (3) poate fi atacată cu contestaţie la 
Plenul Consiliului Superior al 
Magistraturii, în termen de 15 zile de la 
comunicare, iar hotărârea plenului poate 
fi atacată cu recurs la Secţia de 
contencios administrativ a Înaltei Curţi de 
Casaţie şi Justiţie, în acelaşi termen. 
Hotărârea instanţei este irevocabilă.   

 (6) Hotărârea irevocabilă prin care 
se constată neîndeplinirea condiţiei de 
bună reputaţie se comunică Preşedinţiei 
României, în vederea emiterii decretului 
de eliberare din funcţie.   

  
 
 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alineatul (5) al articolului 76 se 

modifică și va avea următorul cuprins: 

 (5) Hotărârea secţiei prevăzută la 

alin. (3) poate fi atacată la Plenul Consiliului 

Superior al Magistraturii, conform art. 36 

alin. (2), în termen de 15 zile de la 

comunicare. Hotărârea plenului poate fi 

atacată cu contestație la Secţia de 

contencios administrativ a Înaltei Curţi de 

Casaţie şi Justiţie, în acelaşi termen; 

hotărârea instanţei este definitivă. 

 

 

 

act:82501%2027306133
act:82501%200

