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RAPORT

Asupra Legii privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.46/2008 
pentru modificarea art.33 din Legea nr.303/2004 privind statutul judecatorilor ^i

procurorilor,

ca urmare a Cererii de reexaminare a Pre^edintelui Romaniei

in conformitate cu prevederile art. 151 din Regulamentul Senatului, republicat, cu 
modificarile ulterioare, Comisia juridica, de numiri, disciplina, imunitati §i validari, prin 
adresa nr. L550/2008, a fost sesizata de Biroul permanent al Senatului in vederea 
dezbaterii ^i elaborarii raportului asupra Legii privind aprobarea Ordonantei de 
urgenta a Guvernului nr.46/2008 pentru modificarea art.33 din Legea 
nr.303/2004 privind statutul judecatorilor §i procurorilor, ca urmare a Cererii de 
reexaminare a Presedintelui Romaniei.

Camera Deputatilor a analizat legea trimisa la promulgare §i Cererea de 
reexaminare a Presedintelui ?i a hotarat sa aprobe OUG nr. 46/2008 in data de 28 
februarie 2017, in condi^iile art. 77 alin. [2), cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (1) 
din Constitutia Romaniei, republicata.

In Cererea de reexaminare s-a invederat faptul ca actui normativ trimis spre 
promulgare aproba ordonanta de urgenta prin care a fost eliminata posibilitatea 
admiterii in magistratura fara concurs, pe baza unui interviu, si, totodata, reintroduce 
posibilitatea ca persoanele care au indeplinit func^ia de judecator sau procurer cel pu^in 
10 ani §i care si-au incetat activitatea din motive neimputabile sa fie numite fara 
concurs in functia de judecator sau procurer. Prin urmare, a semnalat Presedintele (24 
aprilie 2009), "in conditiile in care la adoptarea ordonanfei de urgenta s-a avut in vedere 
faptul ca modalitatile de acces in magistratura trebuie sa asigure o selectie riguroasa a 
viitorilor magistral, o lege cu un asemenea continutapare ca nejustificata."

Comisia juridica, in §edinta din 10 decembrie 2019, a analizat legea trimisa la 
promulgare, legea in forma adoptata de Camera Deputatilor in data de 28.02.2017, 
precum $1 Cererea de reexaminare, si a hotarat sa respinga OUG nr. 46/2008, cu 
unanimitate de voturi ale membrilor prezenti, precum §i Cererea de reexaminare.

In consecinta, propunem plenului Senatului sa supuna dezbaterii si adoptarii 
Proiectul de lege privind respingerea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 
46/2008 pentru modificarea art. 33 din Legea nr. 303/2004 privind statutul 
judecatorilor si procurorilor, asupra caruia comisia s-a pronuntat printr-un raport de



admitere, cu amendamente admise, cuprinse in anexa care face parte integranta din 
prezentul raport.

Prin continutul sau normativ, legea aflata in procedura reexaminarii, ca urmare a 
Cererii de reexaminare a Presedintelui Romaniei, face parte din categoria legilor 
organice. Raportul de admitere a legii privind respingerea Ordonantei de urgenta 
a Guvernului nr.46/2008 pentru modificarea art.33 din Legea nr.303/2004 
privind statutui judecatorilor §i procurorilor se va lua m dezbatere cu respectarea 
prevederilorart.76 alin.(l] din Constitutia Romaniei, republicata.

Senatul, m aplicarea dispozijiilor art 75 alin. (1) din Legea fundamentals §i ale art 
92 alin. (8) pet 2 din Regulamentul Senatului, este Camera decizionala.

Pre§edinte, Secretar,

Senator ^erban Nicolae Senator Adrian Nicolae Diaconu

Intocmit, consilier Cameiia Ene
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Anexa la raportul nr. XIX/26/2017/2019
AMENDAMENTE ADMISE

la Legea privind aprobarea Ordonantei de urgent a Guvernului nr.46/2008 pentru modificarea art.33 din Legea nr.303/2004
privind statutui judecatorilor procurorilor,

ca urmare a Cererii de reexaminare a Presedintelui

(L550/2008)

Lege in forma adoptata de Camera 
Deputalzlilor ca urmare a Cererii de 
reexaminare

Amendamente admise de Comisia 
juridica a Senatului
(10 decembrie 2019)

Nr. Text proiect de legecrt.

Titlul: "Lege privind aprobarea Ordonanfei de 
urgenta a Guvernului nr.46/2008 pentru 
modificarea art.33 din Legea nr.303/2004 
privind statutui judecatorilor 5! procurorilor"

Titlul: "Proiect, de lege privind
aprobarea Ordonantei de urgenta a 
Guvernului nr.46/2008
modificarea art.33 din
nr.303/2004 privind 
judecatorilor gi procurorilor"

Titlul: "Lege privind respingerea
Ordonantei de urgenta a Guvernului 
nr.46/2008 pentru modificarea art.33 
din Legea nr.303/2004 privind statutui 
judecatorilor ^i procurorilor"

pentru
Legea

statutui

1.

Articol unic. - Se aproba Ordonanta de 
urgenta a Guvernului nr. 46 din 16 aprilie 
2008 pentru modificarea art. 33 din Legea nr. 
303/2004 privind statutui judecatorilor si 
procurorilor, publicata m Monitorul Oficial al 
Romaniei, Prtea 1, nr. 323 din 24 aprilie 2008.

Articol unic. - Se respinge Ordonanta de 
urgenta a Guvernului nr. 46 din 16 aprilie 
2008 pentru modificarea art. 33 din 
Legea nr. 303/2004 privind statutui 
judecatorilor si procurorilor, publicata in 
Monitorul Oficial al Romaniei, Prtea I, nr. 
323 din 24 aprilie 2008. __________

Articol unic. - Se aproba Ordonanta de 
urgenta a Guvernului nr. 46/2008 
pentru modificarea art. 33 din Legea nr. 
303/2004 privind statutui judecatorilor 
si procurorilor.

2.




