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Nr. XIX/77/11.12.2019

RAPORT

Asupra Propunerii legislative pentru modificarea §i completarea Legii 
nr.303/2004 privind statutul judecatorilor §i procurorilor

In conformitate cu prevederile art. 70 din Regulamentul Senatului, republican cu 
modificarile ulterioare, Comisia juridica, de numiri, disciplina, imunitati §i validari, prin 
adresa nr. L161/2019, a fost sesizata de Biroul permanent al Senatului m vederea 
dezbaterii §\ elaborarii raportului asupra Propunerii legislative pentru modificarea §i 
completarea Legii nr.303/2004 privind statutul judecatorilor §i procurorilor, 
avand ca initiatori: Ple§oianu Liviu loan Adrian - deputat PSD; Radulescu Catalin-Marian 
- deputat PSD. Initiativa legislativa s-a considerat adoptata de Camera Deputatilor in forma 
initiala, in conditiile art. 75 alin. (2) teza a Ill-a din Constitutia Romaniei, republicata.

Consiliul Legislativ a avizat favorabil propunerea legislativa, cu observatii si 
propuneri.

Guvernul, prin Punctul de vedere transmis in data de 25.03.2019, nu sustine 
adoptarea acesteia in forma prezentata.

Consiliul Superior al Magistraturii a transmis un punct de vedere favorabil, cu 
observatii.

Propunerea legislativa are ca obiect de reglementare modificarea art. 7 din Legea 
nr. 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor, republicata, cu modificarile 
si completarile ulterioare. Prin proiect se instituie obligatia pentru judecatori, procurori, 
magistrati-asistenti, personalul de specialitate juridica asimilat acestora, personalul auxiliar de 
specialitate §i personalul conex personalului de specialitate al instantelor judecatoresti si 
parchetelor de a nu „desfasura activitati de cooperate cu lucratori sau colaboratori ai niciunui 
serviciu de informatii in baza unor protocoale sau a unor alte documente cu caracter secret”, 
precum §i de a nu i§i “exercita activitatea profesionala in cadrul unor echipe mixte impreuna 
cu lucratori sau colaboratori ai serviciilor de informatii in baza unor proceduri stabilite prin 
protocoale sau prin alte documente cu caracter secret.”

Comisia juridica, in sedinta din 10 decembrie 2019, in prezenta reprezentanfilor 
Ministerului Justitiei, a analizat propunerea legislativa §i a hotarat sa adopte, cu 
unanimitate de voturi ale membrilor prezenti, un raport de respingere.



Prin continutul sau normativ, propunerea legislativa mregistrata cu L161/2019 
face parte din categoria legilor organice. RaportuI de respingere se va supune votului 
plenului, cu respectarea prevederilor art.76 alin.(l) din Constitutia Romaniei, 
republicata.

Senatul, in aplicarea dispozitiilor art. 75 alin. (1) din Legea fundamentals si ale art. 
92 alin. (8) pet. 2 din Regulamentul Senatului, este Camera decizionala.

Pre§ed^^ttte, Secretar,

Senator l^erbap Nicolae Senator Adrian Nicolae Diaconu

Tntocmit, consilier Camelia Ene


