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SENATUL

Lege
privind unele masuri pentru asigurarea bunei functionari a instantelor 

judecatoresti si a parchetelor de pe langa acestea in anul 2020

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege:

Art.l. - (1) Dispozitiile art. 54 alin. (2) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea 

judiciara, republicata, cu modificarile si complet^ile ulterioare, privitoare la judecarea 

apelurilor in complet format din 3 judecatori se aplica apelurilor formulate in procese 

pomite incepand cu data de 1 ianuarie 2021. In procesele pomite incepand cu data de 1 

ianuarie 2020 si pma la data de 31 decembrie 2020 inclusiv, apelurile se judeca in 

complet format din 2 judecatori.

(2) In cauzele penale, dispozitiile art. 54 alin. (2) din Legea nr. 304/2004, 

republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, privitoare la judecarea apelurilor 

in complet format din 3 judecatori se aplica la judecarea apelurilor in cauzele care au fost 

inregistrate in prima instanta incep^d cu 1 ianuarie 2021. Apelurile formulate in cauzele

penale inregistrate in prima instanta incepand cu data de 1 ianuarie 2020 si^anaJa data

de 31 decembrie 2020 inclusiv, se judeca in complet format din 2 judecatori
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Art.2. - Admiterea la Institutul National al Magistraturii in anul 2020, precum si 

formarea profesionala initiala, examenul de absolvire a Institutului National al 

Magistraturii, stagiul §i examenul de capacitate ale auditorilor de justitie admi§i la 

Institutul National al Magistraturii in anul 2020 se organizeaza si desfa§oara potrivit 

prevederilor art. 1 - 12 si 16 din Ordonanta de urgenta a Guvemului nr. 7/2019 privind 

unele masuri temporare referitoare la concursul de admitere la Institutul National al 

Magistraturii, formarea profesionala initiala a judecatorilor si procurorilor, examenul de 

absolvire a Institutului National al Magistraturii, stagiul si examenul de capacitate al 

judecatorilor si procurorilor stagiari, precum si pentru modificarea §i completarea Legii 

nr. 303/2004 privind statutul Judecatorilor si procurorilor, Legii nr, 304/2004 privind 

organizarea judiciara si Legii nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, cu 

modificarile ulterioare.

Art.3. - Prevederile art. I pet. 142 din Legea nr. 242/2018 pentru modificarea si 

completarea Legii nr. 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor, cu 

modificarile si completarile ulterioare, cu referire la art. 82 alin. (3) din Legea nr. 

303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor, republicata, cu modificarile §i 

completarile ulterioare, intra in vigoare.la data de 1 ianuarie 2021.
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