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AVIZ
referitor la proiectul de Ordonanţă de urgenţă privind 

adoptarea unor măsuri în materia alcătuirii 

completurilor de judecată în apel

Analizând proiectul de Ordonanţă de urgenţă privind 

adoptarea unor măsuri în materia alcătuirii completurilor de 

judecată în apel, transmis de Secretariatul General al Guvernului cu 

adresa nr.493 din 28.12.2020 şi înregistrat la Consiliul Legislativ cu 

nr.D1344/28.12.2020,

CONSILIUL LEGISLATIV

în temeiul art.2 alin.(l) lita) din Legea nr.73/1993, republicată şi ait46(2) 

din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Legislativ,
Avizează favorabil proiectul de ordonanţă de urgenţă, cu 

următoarele observaţii şi propuneri:
1. Proiectul de ordonanţă de urgenţă are ca obiect reglementarea 

unor măsuri în materia alcătuirii completurilor de judecată în apel, în 

sensul suspendării aplicării prevederilor art.54 alin.(2) din Legea 

nr.304/2004 privind organizarea judiciară, republicată, cu modificările 

şi completările ulterioare, până la data de 31 decembrie 2022, inclusiv, 
astfel încât să se asigure un interval de timp rezonabil pentru pregătirea 

sistemului judiciar pentru aplicarea prevederilor legale referitoare la 

soluţionarea apelurilor în completuri formate din 3 judecători.
2. Precizăm că, prin avizul pe care îl emite, Consiliul Legislativ 

nu se poate pronunţa asupra oportunităţii soluţiilor legislative 

preconizate.
3. Semnalăm că proiectul nu este însoţit de avizul de oportunitate 

emis de Secretariatul General al Guvernului, astfel cum prevede art.31 

din Regulamentul privind procedurile, la nivelul Guvernului, pentru 

elaborarea, avizarea şi prezentarea proiectelor de documente de politici 

publice, a proiectelor de acte normative, precum şi a altor documente,



în vederea adoptării/aprobării, aprobat prin Hotărârea Guvernului 

nr.561/2009, cu modificările ulterioare.
4. Menţionăm că un proiect de ordonanţă de urgenţă cu obiect de 

reglementare similar, transmis de Secretariatul General al Guvernului 

cu adresa nr.451 din 17.11.2020, a fost avizat de Consiliul Legislativ 

favorabil, cu observaţii şi propuneri, prin avizul nr. 1169 din 

18.11.2020. Din analiza prezentului proiect rezultă că au fost însuşite 

observaţiile de redactare cuprinse în avizul sus-menţionat.
5. Pentru o facilă urmărire a procesului legislativ şi a succesiunii 

actelor normative în materie, este de analizat dacă nu ar fi mai indicat 

ca soluţia legislativă să constea într-un proiect de ordonanţă de urgenţă 

de modificare a art.VI din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 

nr.92/2018 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în 

domeniul justiţiei, aprobată cu modificări prin Legea nr.239/2019.
Precizăm că aplicarea prevederilor art,54 alin.(2) din Legea 

nr.304/2004, cu modificările şi completările ulterioare, a fost anterior 

suspendată, până la data de 31 decembrie 2020, inclusiv, astfel cum s-a 

dispus prin art.VI din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.92/2018, 
aprobată cu modificări prin Legea nr.239/2019.

Bucureşti
Nr.1282/28.12.2020
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EVENIMENTE SUFERITE de actul...

L. nr. 304/2004

Lege privind organizarea judiciară
(V. R. nr. 1/2004 ([.C.C.J.) - M. Of. nr. 876/25 sep. 2004; Decizia I.C.C.J, nr. V/2005 - M. Of. nr. 123/9 feb. 2006 (art. 57); D.C.C. 
nr. 345/2006 - M. Of. nr, 415/15 mai 2006 (art. 64 alin. (3) fraza a doua); Decizia I.C.C.J. nr. LXIX (69)/2007 - M. Of. nr. 539/17 
iul. 2008 (art. 54 alin. (1), (2), (3) şi (4))

M. Of. nr. 576/29 iun. 2004

1 republicare cu 
renumerotare

M. Of. nr. 827/13 sep, 2005
Lege privind organizarea Judiciară

2 modificări prin L.nr. 17/2006 M. Of. nr. 48/19 ian. 2006
Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr, 567/2004 
privind statutul personalului auxiliar de specialitate al 
instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea

abroga art. 128 în ceea ce-i priveşte pe 
informaticieni

3 admisă excepţie D.C.C. nr. 345/2006 
de neconst. prin

M. Of. nr. 415/15 mai 2006 art. 64 alin. (3), fraza a doua, dispoziţia: 
"Măsura infirmării este supusă controlului 
instanţei competente să judece cauza în 
fond, la cererea procurorului care a 
adoptat solufa "

Decizia nr. 345 din 18 aprilie 2006 referitoare ia excepţia de 
neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 64 alin. (3) din Legea 
nr. 304/2004 privind organizarea Judiciară

^ modificări prin D.C.C. nr. 345/2006
Decizia nr. 345 din 18 aprilie 2006 referitoare la excepţia de 
neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 64 alin. (3) din Legea 
nr. 304/2004 privind organizarea Judiciară

M. Of. nr. 415/15 mai 2006 suspendă pentru o perioadă de 45 zile 
dispoziţiile art. 64 alin. (3), fraza a doua, 
dispoziţia: "Măsura infirmării este supusă 
controlului instanţei competente să judece 
cauza in fond. la cererea procurorului care 
a adoptat soluţia " (termenul se împlineşte 
la 1 iulie 2006, după care operează 
prevederile art. 147 alin. (1) din

5 modificări prin O.U..G. nr. 50/2006 M.Of. nr. 566/30 iun. 2006 modifică art. 64 alin. (3) şi (4); 
introduce alin. (3) la art. 46, alin. (2_1) la 

art. 49, alin. (5) la art. 64. alin. (5) la ari.
Ordonanţă de urgenţă privind unele măsuri pentru asigurarea 
bunei funcţionări a instanţelor Judecătoreşti şi parchetelor şi 
pentru prorogarea unor termene 

aprobată cu modificări prin L. nr. 77/2009
92

M.Of. nr. 227/7 apr. 2009

« modificări prin O.U.G. nr. 60/2006 M.Of. nr. 764/7 sep. 2006
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea 
Codului de procedură penală, precum şi pentru modificarea 
altor legi

modifică art. 64 alin. (3) şi (5)

’’ modificări prin O.U.G. nr. 100/2007 M. Of. nr. 684/8 oct. 2007
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea unor 
acte normative în domeniuljustiţiei 

aprobată cu modificări şi L. nr. 97/2008 
completări prin

modifică art. 104 alin. (2);

introduce alin. (4) la art. 104, art.l34_l: 
prorogă termenul prevăzut la art. 136 până 
la data de 1 ianuarie 2009

M.Of. nr. 294/15 apr. 2008

8 modificări prin L. nr. 97/2008 M.Of. nr. 294/15 apr. 2008
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 100/2007 pentru modificarea şi completarea unor acte 
normative în domeniuljustiţiei

aprobă cu modificări O.U.G. nr. 100/2007 
şi modifică art. 125 alin. (4), art.132 alin. 
(6), ari. 135 alin. (2): 
introduce alin. (2) la art. 44: 
abrogă art. 60 alin. (3). art.61 alin. (2)
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^ ? modificări prin O.U,G. nr. 137/2008 M. Of. nr. 745/4 nov. 2008
Ordonanţă de urgenţă pentru prorogarea unor termene 

aprobată prin L. nr. 100/2009 M. Of. nr, 251/15 apr. 2009

prorogă, până la dala de J ianuarie 2010, 
termenul prevăzut la an. 136

M. Of. nr. 227/7 apr. 2009
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 50/2006 privind unele măsuri pentru asigurarea bunei 
funcţionări a instanţelor judecătoreşti şi parchetelor şi pentru 
prorogarea unor termene

10 modificări prin L. nr. 77/2009 aprobă cu modificări O. U. O. nr. 5012006

11 modificări prin L nr. 100/2009 M. Of. nr. 251/15 apr. 2009
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 137/2008 pentru prorogarea unor termene

aprobă O.U.G. nr. 137'2008

M. Of. nr. 381/4 iun. 2009
Ordonanţă de urgenţă pentru oompletarea Legii nr. 304/2004 
privind organizarea judiciară 

aprobată prin L. nr. 385/2009

O.U.G. nr. 56/200912 completat prin introduce alini (îl_J) la an. 75 şi alin. 
(9_I) la art. 87

M. Of. nr. 890/18 dec. 2009

13 modificări prin L. nr. 385/2009 M. Of. nr. 890/18 dec. 2009
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 56/2009 pentru completarea Legii nr, 304/2004 privind 
organizarea judiciară

aprobă O.U.G. nr. 56/2009

1*1 modificări prin O.U.G. nr. 114/2009
Ordonanţă de urgenţă privind unele măsuri financiar-bugetare 

aprobată prin L. nr. 240/2011

M.Of. nr. 919/29 dec. 2009 prorogă, până la data de 1 ian. 2011 
termenul prevăzut la art. 136

M. Of. nr. 864/8 dec, 2011

1= modificări prin L. nr. 202/2010
Lege privind unele măsuri pentru accelerarea soluţionării 
proceselor

M.Of. nr. 714/26 oct. 2010 modifică art. 19 alin. (2). ari. 24. art. 32, 
art. jj alin. (1). art. 55 alin. (1); 
introduce art. 24_î:
abrogă art. 25 lit. a), art. 33 alin. (2), an. 
55 alin. (3)

(v. Decizia I.C.C.J. nr. 12/2012- M. Of. nr. 735/31 oct. 2012 {art. XXIV alin, (1H3); Decizia I.C.C.J. nr. 2/2013 
(art, XVII alin. (2) - M. Of. nr. 313/30 mai 2013)

O.U.G. nr. 109/201013 modificări prin M.Of. nr. 846/16 dec. 2010 termenul prevăzut la art. 136 se prorogă 
Ordonanţă de urgenţă privind unele măsuri financiar-bugetare până la 1 ianuarie 2012

M. Of. nr. 396/6 iun. 2011aprobată cu modificări şi L. nr. 70/2011 
completări prin

M.Of. nr. 396/6 iun. 20111^ modificări prin L. nr. 70/2011 aprobă cu modificări şi completări O.U.G. 
109/2010Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr. 109/2010 privind unele măsuri financiar-bugetare

L. nr. 71/2011 M.Of. nr. 409/10 iun.2011
Lege pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind 
Codul civil

13 modificări prin la data de 1 oct. 2011. modifică art. 19 
alin. (2). art. 21, art. 35 alin. (2). art. 36 
alin. (3):
introduce alin. (3) la art. 19

(v. D.i.C.C.J. nr. 1/2014 -M. Of. nr. 283/17 apr. 2014)
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19 modificări prin Lnr. 148/2011
Lege privind desfiinţarea unor instanţe judecătoreşti şi a 
parchetelor de pe lângă acestea

M. Of. nr. 510/19 iul. 2011 modifică în mod corespunzător anexa nr. 1vi

20 modificări prin L. nr. 240/2011 M. Of. nr. 864/8 dec. 2011
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 114/2009 privind unele măsuri fînanciar-bugetare

aprobă O. U.G. nr. 114/2009

21 rnodificări prin L. nr. 283/2011
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor 
măsuri financiare în domeniul bugetar

M.Of. nr. 887/14 dec. 2011 prorogă termenul de Ia art. 136până Ia 1 
ianuarie 2013

22 modificări prin L nr. 300/2011
Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 303/2004 
privind statutul judecătorilor şi procurorilor, precum şi pentru 
modificarea art. 29 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 304/2004 
privind organizarea judiciară

M.Of. nr. 925/27 dec. 2011 modifică arî. 29 alin. (1) lit. b)

23 modificări prin L. nr. 76/2012
Lege pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind 
Codul de procedură civilă

M.Of. nr. 365/30 mai2012 modifică. Ia 1 septembrie 2012, art. 19 alin. 
(1) şi (2). art. 21. art. 33 alin. (1). art. 35 
alin. (2). ari. 36 alin. (3J, art. 41 alin. (1). 
art. 55 alin. (1), ari. 113 alin. (3); 
introduce alin. (2_1) la art. 19. alin. (4) la 

art. 19. art. 42 1

H.G. nr. 666/20122'i modificări prin M. Of. nr. 481/13 iul. 2012 actualizează nr. de posturi de judecător din 
Hotărâre privind actualizarea numărului posturilor de judecător fondul de rezen'ăprevăzut la art. 134_1 
din fondul de rezervă alin. (4)

25 modificări prin O.U.G. nr. 44/2012 M.Of. nr. 606/23 aug. 2012 prorogă termenul de intrare în vigoare a 
Ordonanţă de urgenţă privind modificarea art. 81 din Legea nr. Legii nr. 134/2010până la 1 februarie 2011 
76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 
privind Codul de procedură civilă

aprobată prin L. nr. 206/2012 M.Of. nr. 762/13 nov. 2012

25 modificări prin O.U.G. nr. 81/2012 ' M.Of. nr. 837/12 dec. 2012 prorogă termenul de la art. 136până la 1
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea Legii nr. 303/2004 , ianuarie 2014 
privind statutul judecătorilor şi procurorilor, precum şi pentru 
modificarea art. 136 din Legea nr. 304/2004 privind 
organizarea judiciară ’

aprobată prin L. nr. 126/2013 M.Of. nr. 251/30 apr. 2013

M.Of. nr. 68/31 ian. 2013
Ordonanţă de urgenţă privind modificarea Legii nr. 76/2012 
pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul 
de procedură civilă, precum şi pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative conexe

aprobată cu modificări şi L. nr. 214/2013 
completări prin

O.U.G. nr. 4/201327 modificări prin prorogă tennenul de intrare în vigoare a 
Legii nr. 134/2010până la. 15 februarie 
2013

M. Of nr. 388/28 iun. 2013
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28 rnodificări prin L. nr. 126/2013 M. Of. nr. 251/30 apr, 2013
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 81/2012 pentru modificarea Legii nr. 303/2004 privind 
statutul judecătorilor şi procurorilor, precum şi pentru 
modificarea art. 136 din Legea nr, 304/2004 privind 
organizarea judiciară

aprobă O.U.G. nr. 81Q0I2

29 modificări prin L nr. 214/2013
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 4/2013 privind modificarea Legii nr, 76/2012 pentru 
punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de 
procedură civilă, precum şi pentru modificarea şi completarea 
unor acte normative conexe

M. Of. nr. 388/28 iun. 2013 aprobă ev modificări şi compleiăii O.U.G. 
nr. 4/2013

30 completat prin M.Of. nr. 389/29 iun. 2013
Ordonanţă de urgenţă privind unele măsuri pentru 
îmbunătăţirea şi reorganizarea activităţii Agenţiei Naţionale de 
Administrare Fiscală, precum şi pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative 

aprobată cu modificări şi L, nr. 144/2014 
completări prin

O.U.G. nr. 74/2013 introduce ari. 120 1

M. Of. nr. 777/24 oct. 2014

31 modificări prin L. nr. 255/2013 M.Of. nr. 515/14 aug. 2013
Lege pentru punerea în aplicare a Legii nr. 135/2010 privind 
Codul de procedură penală şi pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative care cuprind dispoziţii 
procesual penale

modifică, la 1 februarie 2014. art. 13. art. 
16. art. 17. art. 22. art. 24. art. 31. art. 32 
aliiî.(lj, (4) şi (5). art. 56 alin. (1). art. 58 
alin. (3). art. 67 alin. (3). art. 98 alin. (1). 
ari. 101 alin. (2). art. 102 alin. (2). ari. 118 
alin. (5J;
introduce alin. (1_1) la art. 54. alin. (5)-(7) 
la art. 116;
abrogă art. 23 alin. (2), art. 24_l. art. 54 
alin. (3) şi (4). art. 60, art. 90 alin. (2)

32 modificări prin L. nr. 296/2013 M. Of. nr. 699/14 nov. 2013
Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 304/2004 
privind organizarea judiciară

modifică art. 37 alin. (3). art. 142 alin. (1). 
anexa nr. 1;
introduce alin. (4) la art. 37

33 modificări prin O.U.G. nr. 103/2013 M. Of. nr. 703/15 nov. 2013 termenul prevăzut la. art. 136 se prorogă 
până. la I ianuarie 2015Ordonanţă de urgenţă privind salarizarea personalului plătit 

din fonduri pubiice in anul 2014, precum şi alte măsuri în 
domeniul cheltuielilor publice 

aprobată cu completări prin L. nr. 28/2014 M. Of. nr. 201/21 mar. 2014

3^1 modificări prin O.U.G. nr. 3/2014 M. Of. ,nr. 98/7 feb. 2014 modifică art. 24:
introduce Ut. e) la art. 31 alin. (1), art. 
31_1, alin. (1 _2) la art. 54

Ordonanţă de urgenţă pentru luarea unor măsuri de 
implementare necesare aplicării Legii nr. 135/2010 privind 
Codul de procedură penală şi pentru implementarea altor acte 
normative

aprobată cu modificări prin L. nr. 58/2016 M. Of. nr. 285/14 apr. 2016

35 modificări prin O.U.G. nr. 83/2014 M. Of. nr. 925/18 dec. 2014
----------------- Ordonanţă’de'urgenţă privind salarizarea personalului plătit

din fonduri publice în anul 2015. precum şi alte măsuri în 
domeniul cheltuielilor publice 

aprobată cu modificări şi L. nr. 71/2015 
completări prin

termenul prevăzut la art. 136 se prorogă 
până la 1 ianuarie 2017

M. Of. nr. 233/6 apr. 2015
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V
M. Of. nr. 190/14 mar. 2016 , modifică an. 66;

Ordonanţă de urgenţă privind unele măsuri pentru punerea în introduce art. 30_J. ort. 66_J 
executare a mandatelor de supraveghere tehnică dispuse în 
procesul penal

36 modificări prin O.U.G. nr. 6/2016

37 modificări prin L. nr. 58/2016 M. Of. nr. 285/14 apr. 2016
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 3/2014 pentru luarea unor măsuri de implementare 
necesare aplicării Legii nr. 135/2010 privind Codul de 
procedură penală şi pentru implementarea altor acte normative

modifică art. 24

38 modificări prin - H.G. nr. 328/2016 M.Of. nr. 361/11 mai 2016
Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii 
Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea şi funcţionarea 
Ministerului Justiţiei, precum şi pentru modificarea unor acte 
normative

actualizează nr. posturilor de judecător 
prev. la art. ]34_J alin. (4)

39 completat prin O.U.G. nr. 18/2016 M.Of. nr. 389/23 mai 2016
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr. 286/2009 privind Codul penal, Legii nr. 135/2010 privind’ 
Codul de procedură penală, precum şi pentru completarea art. 
31 alin. (1) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară

introduce lit.f) la art. 3J alin. (J)

-‘Omodifîcări prin' O.U.G. nr. 70/2016 M. Of. nr. 866/31 oct. 2016
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea 
Codului de procedură penală şi a Legii nr. 304/2004 privind 
organizarea judiciară

modifică art. 24;
introduce Ut. g) la art. 31 alin. (1)

modificări prin . O.U.G.-nf. 78/2016 ' M.Of. nr. 938/22nov.2016
Ordonanţă de urgenţă pentru organizarea şi funcţionarea 
Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate 
Organizată şi Terorism, precum şi pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative 

aprobată cu modificări prin L. nr. 120/2018

. modifică art. 65 alin. (3). art. 69 alin. (1). 
art. 75. art. 116 alin. (3). art. 118 alin. (3). 
art. 120 alin. (1) şi (3), ari. 124. ari. 125 
alin. (1). art. 126 alin. (4) şi (5t. art. 132 
alin. (3). art. 133 alin. (2), art. 138 alin. 
(2), art. 140 alin. (1) Ut. a), art. 140 alin.

M. Of. nr. 472/7 iun. 2018

(2);

introduce Secţiunea 1_1 cu ari. 79_1 • 
79_3. Ut. e) la art. 126 alin. (1)

« modificări prin O.U.G. nr. 80/2016 . M. Of. nr. 939/22 nov. 2016
Ordonanţă de urgenţă pentru stabilirea unor rnăsuri în 
domeniul administraţiei publice centrale, pentru prorogarea . 
termenului prevăzut la art. 136 din Legea nr. 304/2004 privind 
organizarea judiciară şi pentru modificarea şi completarea 
unor acte normative

aprobată cu modificări prin L. nr. 80/2017

prorogă termenul prev. la art. 136 până la 
data de 1 ianuarie 2018

M.Of. nr. 313/2 mai 2017
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> -13 admisă excepţie D.C.C.’nr. 321/2017 
de neconst. prin

M. Of. nr. 580/20 iul. 2017
Decizia nr, 321 din 9 mai 2017 referitoare la excepţia de 
neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 21 şi 24 din Legea nr. 
304/2004 privind organizarea judiciară raportate la cele ale art. 
29 alin. (5) teza a doua din Legea nr. 47/1992 privind 
organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale

constată câ dispozifiile art. 2} şi art. 24 ciin 
Legea nr. 304/2004privind organizarea 
judiciară raportate la cele ale art. 29 alin. 
(5) teza a doua din Legea nr. 47/1992 
privind organizarea şi funcţionarea Curţii 
Constituţionale sunt constituţionale in 
măsura in care nu exclud posibilitatea 
formulării recursului Împotriva hotărârii 
judecătoreşti
de respingere a cererii de sesizare a Curţii 
Constituţionale pronunţate de ultima 
instanţă în ierarhia instanţelor judecătoreşt

modificări prin O.U.G. nr. 90/2017 M. Of. nr. 973/7 dec. 2017
Ordonanţă de urgenţă privind unele măsuri fiscal-bugetare, 
modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea 
unor termene

aprobată cu completări prin L. nr. 80/2018

abrogă art. 136

M. Of. nr. 276/28 mar. 2018

45 modificări prin L. nr. 207/2018 M.Of. nr. 636/20 iul. 2018
Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 304/2004 
privind organizarea judiciară

modifică art. 1 alin. (1). art. 2 alin. (I). art. 
9, art. 17 alin. (2), art. 19 alin. (2_1), an.
28 alin. (1) şi (3). art. 29 alin. (1) Ui. b) şi 
c). art. 29 alin. (2) şi (3). art. 30_1 alin. (2). 
art. 31 a/in. (1) Ut. b). art. 31 alin. (3). art. 
32. art. 35 alin. (2). ari. 36 alin. (3). an. 38 
alin. (2). art. 41 alin. (1), art. 45 alin. (1). 
art. 49 alin. (2_1), art. 50 alin. (4). art. 51 
Ut. e), art. 54 alin. (!) şi (I_1), art. 54 alin.
(2) , art. 62 alin. f3). art. 63 Ut. k), art. 64 
alin. (2). (3) şi (5), art. 67 alin. (2), art. 69 
alin. (1) şi (3), ari. 79, ari. 79_1 alin. (2),
(3) şi (9) - (11). art. 86 alin. (1), art. 87 
alin. (1) - (3). (6), (8). (9) şi (9_1), art. 88, 
art. 90 alin. (2). art. 94 alin. (1). art. 101. 
art. 106 alin. (2). an. 108 alin. (3). art. 121 
alin. (2). an. 129, an. 132 alin. (6). art.
133 alin. (2). art. 134 alin. (2). an. 134_1 
alin. (2). art. 135, an. 139 alin. (2). art.
140 alin. (2);
introduce alin. (3) la art. 7. alin. (3) la art. 
16, alin. (2) şi (3) la art. 21. alin.(2) la art. 
24, Ut. h) la art. 31 alin. (1). alin. (2_2) la 
art. 49. alin. (3) la art. p.?, Ut. l) la art. 63. 
alin. (3_l) la art. 66_1. art. 79_4. secţiunea 
a 2_l-a, după art. 88, cu art. 88_1 - 88_9. 
alin. (1_1) la art. 103. art. 113_1. alin. (6) 
şi (7) la art. 120. art. 120_2 - 120_4; 
abrogă art. 54 alin. (!_2). art. 58 alin. (2) 
f(3)

46 modificări prin O.U.G. nr. 90/2018 M.Of. nr. 862/10 oct. 2018
Ordonanţă de urgenţă privind unele măsuri pentru 
operaţionalizarea Secţiei pentru investigarea infracţiunilor din 
justiţie

modifică art. 88_2 alin. (3)

47 modificări prin O.U.G. nr. 92/2018 M.Of. nr. 874/16 oct. 2018 modifică an. 79_1 alin. (3) şi (9). art. 87 
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea unor alin. (2) şi (8) şi art. 88_5 alin. (5) Ut. a): 
acte normative în domeniul justiţiei introduce alin. (5) la ari. 88_2

aprobată cu modificări prin L. nr. 239/2019 M.Of. nr. 1024/19 dec. 2019
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V
modificări prin O.U.G. nr. 7/2019 M. Of. nr. 137/20 feb. 2019

Ordonanţă de urgenţă privind unele măsuri temporare 
referitoare la concursul de admitere la Institutul Naţional al 
Magistraturii, formarea profesională iniţială a judecătorilor şi 
procurorilor, examenul de absolvire a Institutului Naţional al 
Magistraturii, stagiul şi examenul de capacitate al judecătorilor oHn. (1): 
şi procurorilor stagiari, precum şi pentru modificarea şi 
completarea Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi 
procurorilor. Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciară şi 
Legii nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii

46 modificâ avt. 88_8 alin. (1) lit. d): 
introduce alin. (5) la art. 29. alin. (8) la art. 
49, alin. (6) la art. 88_î. alin. (11_1) şi 
(11_2) la art, 8S_5 şi lit. e) la ort. 88_S

abrogă art. 29 alin. (l) lit. h) şi art. 120

'*9 modificări prin O.U.G. nr. 12/2019 M. Of. nr. 185/7 mar. 2019
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea unor (5_1) şi alin. (5_2) la art. J20 
acte normative în domeniul justiţiei

introduce art. 88_10. art. 88_l 1 şi alin.

5® completat prin L. nr. 120/2020 M. Of. nr. 608/10 iul. 2020
Lege pentru completarea Legii nr. 304/2004 privind 
organizarea judiciară

introduce art. JJ 1

S"» admisă excepţie D.C.C. nr. 547/2020 
de neconst. prin

M. Of. nr. 753/19 aug. 2020 art. 88_1 alin. (6) şi art. 8S_8 alin. (I) Ut. d 
Decizia nr. 547 din 7 iulie 2020 referitoare la excepţia de 
neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 88_1 - 88_9 din Legea 
nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, precum şi a 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 90/2018 privind unele 
măsuri pentru operaţionaUzarea Secţiei pentru investigarea 
infracţiunilor din justiţie

52 modificări prin D.C.C. nr. 547/2020 M.Of. nr. ,753/19 aug. 2020 
Decizia nr. 547 din 7 iulie 2020 referitoare la excepţia de 
neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 88_1 - 88_9 din Legea . (termenul se împlineşte la 2 octombrie 
nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, precum şi a 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 90/2018 privind unele 
măsuri pentru operaţionalizarea Secţiei pentru investigarea 
infracţiunilor din justiţie

suspendă pentru 45 de zile dispozifiile art. 
88_I alin. (6) şi ale art. S8_S alin. (1) lit.

2020), după care operează pre\'ederile art. 
147 din Constituţie

M.'Gf. nr. 1019/2 nov. 202053 modificări prin L. nr. 228/2020
Lege pentru modificarea şi completarea unor acte normative 
din domeniul penal în vederea transpunerii unor directive ale 
Uniunii Europene

modifică art, 3J alin. (I) lit, J)
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V
EVENIMENTE SUFERITE de actul...

O.U.G. nr. 92/2018
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul justiţiei 

aprobată cu modificări prin

X-»

M. Of. nr. 874/16 oct, 2018

M. Of. nr. 1024/19 dec. 2019L. nr. 239/2019

t modificări prin L.nr. 239/2019 M.Of. nr. 1024/19 dec. 2019
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 92/2018 pentru modificarea şi completarea unor acte 
normative în domeniul justiţiei

modifica art. şi VI
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