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EXPUNERE DE MOTIVE

Sectiunea 1

Titlul proiectului de act normativ

Propunere legislativa pentru modiHcarea si completarea art. 54 din Legea nr. 304/2004 privind
organizarea judiciara

Sectiunea a 2-a

Motivul emiterii actului normativ

1. Descrierea situatiei actuate

Avand in vedere istoricul legislativ in materia colegialitatii completurilor de judecata in calea de atac a 
apelului, in prima varianta a Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciara se prevedea la art. 57 alin. (2) 
ca apelurile si recursurile se judeca in complet format din 3 judecatori, cu aplicabilitate de la data de 
01.01.2005.

Fata de iminenta intrarii in vigoare a modificarilor, la data de 24.11.2004 Guvemul Romaniei a adoptat 
Ordonanta de urgenta nr. 124/2004 pentru modificarea Legii nr. 303/2004 privind statutul magistratilor §i a 
Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciara prin care, printre alte solutii legislative, s-a revenit la 
completul format din 2 judecatori pentru judecarea cauzelor in apel, motivat de faptul ca, in lipsa interventiei 
legislative, volumul de activitate in sarcina judecatorilor ar fi crescut in mod considerabil sau chiar s-ar fi 
dublat, aspect care ar fi impietat asupra actului de justitie.

Solutia legislativa a completului format din 2 judecatori pentru judecarea cauzelor in apel a fost mentinuta 
pana in anul 2018, cand a fost adoptata Legea nr. 207/2018 pentru modificarea §i completarea Legii nr. 
304/2004 privind organizarea judiciara, prin care legiuitorul primar a intervenit asupra regimului juridic al 
mai multor institutii juridice din sistemul judiciar, inclusiv asupra componentei completurilor de judecata 
in discutie.

La vremea respectiva, sesizat cu propunerea legislativa pentru modificarea Legii nr. 304/2004 privind 
organizarea judiciara, Consiliul Superior al Magistraturii a avizat negativ initiativa legislativa, aratand ca, 
viciile grave de fond ale propunerii, de neconstitutionalitate si disfunctionalitatile pe care multe dintre 
prevederile proiectului le-ar putea genera in organizarea si functionarea sistemului judiciar impiedica o 
solutie de avizare favorabila cu observatii.

in pofida acestor semnalari, Legea nr. 207/2018 a fost adoptata si promulgate prin Decretul nr. 599 din 
20.07.2018, modificand art. 54 alin. (2) din Legea nr. 304/2004, stabilind componenta de 3 judecatori pentru 
judecarea apelurilor, cu aplicabilitate pentru cauzele inregistrate pe rolul instantelor dupa intrarea in vigoare 
a legii, respectiv incepand cu data de 23.07.2018, conform normelor tranzitorii prevazute la art. IV din 
acelasi act normativ: „ Dispozitiile prezentei legi privind judecarea apelurilor in complet de 3 judecatori se 
aplica cauzelor inregistrate pe rolul instantelor dupa intrarea in vigoare a prezentei legi. ”

Ulterior, la data de 15.10.2018, Guvemul Romaniei a adoptat Ordonanta de urgenta nr. 92/2018 pentru 
modificarea §i completarea unor acte normative in domeniul justitiei, prin care, motivat de faptul ca
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^schemele de personal ale instantelor jiidecdtoresti sunt subdimensionate, astfel cum s-a Invederat de cdtre 
Consiliul Superior al Magistraturii a dispus suspendarea aplicabilitatii prevederii legale in discutie 
pana la data de 01.01.2020.

in continuare, prin Legea nr. 239/2019 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvemului nr. 92/2018 
pentru modificarea si completarea unor acte normative in domeniul justitiei, masura urnia sa fie prorogata 
pana la 01.01.2021, conform pet. 2 din actul normativ anterior mentionat; „ (1) Dispozitiile art. 54 alin. (2) 
din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciard, republicatd, cu modificarile si completdrile 
ulterioare, privitoare la judecarea apelurilor in complet format din 3 judeedtori se aplicd apelurilor 
formulate In procese pornite incepdnd cu data de 1 ianuarie 2021. In procesele pornite mcepdnd cu data 
intrdrii m vigoare aprezentei ordonante de urgentd sipdnd la data de 31 decembrie 2020 inclusiv, apelurile 
se judecd in complet format din 2 judeedtori. ”

Astfel, desi masura a fost amanata inca din anul 2018, la data de 31.12.2020 Guvernul Romaniei a fast 
nevoit sa adopte o noua ordonanta de urgenta avand ca obiect prorogarea termenului de aplicabilitate a 
normei privind completurile de 3 judecatori in apel, fata de informatiile comunicate de catre Consiliul 
Superior al Magistraturii in acest sens si mentionate in Nota de fundamentare a actului normativ anterior 
mentionat, respectiv: ^Consiliul Superior al Magistraturii a apreciat cd unprejurdrile tindnd de insuficienta 
resursei umane, care au fundamentat amdnarea aplicdrii acestor dispozitii legale, subzistd §i in prezent, 
ardtdnd faptul cd neadoptarea unor rndsuri legislative care sd prelungeascd amdnarea aplicdrii acestora 
are m mod evidentpotentialul de a afecta desfasurarea corespunzdtoare a activitdtii instantelor de judecatd, 
in special la tribunale ^i curti de apel. Sub acest aspect, Consiliul Superior al Magistraturii a ardtat faptul 
cd prin Noul Cod de procedurd civild apelul a fost generalizat, fund, de principiu, calea de atac ce se 
exercitd mpotriva hotdrdrilor primei instante. Ca atare, tribunalele gestioneazd un numdr semnificativ de 
apeluri, ceea ce face ca impactul modifiedrii compunerii completului safe unul major, afectdnd aproape 
toate cauzele supuse controlului judiciar la tribunale §i majoritatea cauzelor supuse controlului judiciar la 
curtile de apel. Consiliul Superior al Magistraturii a mai ardtat cd, pe fondul problemelor cu care deja se 
confruntd instantele, in raport de volumul mare de activitate, acestea vor intdmpina dificultdti suplimentare 
decurgdnd din aplicarea acestor dispozitii legale pentru care nu existd resursa umand. ”

Prin urmare, in prezent, potrivit articolului unic din Ordonanta de urgenta nr. 215/2020 privind adoptarea 
unor masuri in materia alcatuirii completurilor de judecata in apel, dispozitiile art. 54 alin. (2) din Legea nr. 
304/2004 privind organizarea judiciara, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, privitoare la 
judecarea apelurilor in complet format din 3 judecatori se aplica apelurilor formulate in procese pornite 
incepand cu data de 1 ianuarie 2023.

In procesele pornite incepand cu data de 1 ianuarie 2021 si pana la data de 31 decembrie 2022 inclusiv, 
apelurile se judeca in complet format din 2 judecatori. 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 incepand cu data de 1 ianuarie 2023. Apelurile formulate in cauzele penale inregistrate in 
prima instanta incepand cu data de 1 ianuarie 2021 si pana la data de 31 decembrie 2022 inclusiv se judeca 
in complet format din 2 judecatori.

Fata de ansamblul celor expuse mai sus, reiese ca solatia legislative a schimbarii componentei completurilor 
de judecata in apel nu a fost una temeinic analizata la momentul adoptarii, motiv pentru care, atat Consiliul 
Superior al Magistraturii, cat si alte forme de asociere din sistemul judiciar si-au manifestat dezaprobarea 
fata de aceasta modificare si au solicitat luarea tuturor masurilor pentru evitarea aplicarii acestor prevederi.

Or, avand in vedere ca prorogarea succesiva a termenelor de intrare in vigoare sau de aplicare ale unei legi 
sau prevederi legale poate afecta caracterul previzibil al acestora si, in cele din urma, poate echivala cu o
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impiedicare a realizarii scopului actului normativ sau al normei legale, se impune adoptarea unei solutii 
legislative care sa raspunda realitatii sistemului judiciar si care sa conduca la incetarea interventiilor 
legislative cu caracter temporar.

Prin urmare, luand in considerare faptul ca realizarea unei scheme de personal care sa raspunda masurii de 
largire a completurilor de judecata in apel reprezinta un obiectiv care se circumscrie unei strategii pe tennen 
mediu si lung a sistemului judiciar, care presupune o abordare complexa si integrate din perspectiva formelor 
de admitere in profesie, distribuirea si echilibrarea posturilor la nivel national si care necesita resurse 
fmanciare consistente, se impune intoarcerea la solutia legislativa privind componenta de 2 judecatori a 
completului de apel, urmand ca, in viitor, in masura in care vor exista evolutii pozitive in materia resurselor 
umane din sistemul judiciar, legiuitorul sa aprecieze cu privire la oportunitatea promovarii unei noi initiative 
cu acest obiect.

2. Schimbari preconizate

Scopul prezentei initiative legislative este acela de a reveni la solutia legala conforma realitatii sistemului 
judiciar si, totodata, de a scoate aceasta situatie din starea de incertitudine generata de totalitatea actelor 
normative de suspendare sau prorogare adoptate in acest sens, insusi caracterul temporar al acestora avand 
vocatia de a impieta asupra previzibilitatii si stabilitatii organizarii si functionarii sistemului judiciar.

in primul rand, schimbarile propuse sunt justificate de situatia resurselor umane in domeniul justitiei din 
Romania, astfel cum aceasta este prezentata in actele oficiale emise de catre Consiliul Superior al 
Magistraturii si Ministerul Justitiei, prin care s-a aratat ca schemele de personal nu permit la acest moment 
configurarea completurilor de judecata in apel in formula de 3 judecatori, fara ca aceasta masura sa nu 
afecteze organizarea si functionarea instantelor de judecata si, implicit, actul de justitie.

Astfel, conform situatiei posturilor de judecatori la data de 01.12.2020 publicata de Consiliul Superior al 
Magistraturii, la nivelul curtilor de apel si tribunalelor se inregistreaza locuri vacante sub 10% din schema 
totala de 921 posturi la nivelul curtilor de apel si de 1.692 la nivelul tribunalelor.

Este de notorietate faptul ca deficitul de resursa umana nu este cauzat de procentul scazut al posturilor 
neocupate, ci de numarul total al judecatorilor, care este unul redus in raport cu volumul de munca efectiv al 
instantelor si incarcMurii de dosare in raport de fiecare judecator. Or, aceasta situatie nu poate fi solutionata 
decat prin elaborarea si implementarea unei strategii pe termen lung in sistemul judiciar.

in aceeasi ordine de idei, raportat la prima forma a Legii nr. 304/2004 si la Ordonanta de Urgenta nr. 
124/2004, mentionate la pet. 1, se poate constata ca solutia legislativa suspendata in prezent reprezinta o a 
doua tentativa a legiuitorului de a schimba componenta completurilor de apel, dar, ca si in trecut, s-a dovedit 
inaplicabila in raport cu situatia reala din sistemul judiciar.

intr-adevar, Romania a inregistrat progrese in ceea ce priveste reforma sistemului judiciar, insa, in continuare, 
cresterea schemei resurselor umane ramane un obiectiv in curs de realizare.

in al doilea rand, luand in considerare ca prevederea legala avand ca obiect constituirea completurilor de 3 
judecatori pentru cauzele in apel a intrat in vigoare la data de 23.07.2018 si a produs efecte pana la adoptarea 
Ordonantei de urgenta nr. 92/2018 de prorogare a aplicarii, integrandu-se astfel in continutul juridic al art. 54 
alin. (2) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciara, se impune ca operatiunea legislativa de revenire 
la solutia normativa anterioara, respectiv a completului format din 2 judecatori, sa se efectueze in 
conformitate cu Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative.

Astfel, se propune interventia legislativa, pe calea modificarii, asupra continutului normativ al art. 54 alin. 
(2) din Legea nr. 304/2004, acesta urmand a avea urmatorul cuprins;
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,, (2) Apelurile se judecd m complet format din 2 judecdtori, cu exceptia cazurilor in care legea prevede 
altfel. ”

Totodata, la articolul 54, dupa alineatul (2) se introduce alineatul (2)' cu urmatorul cuprins:

,, (2)’ Recursurile se judecd in complet format din 3 judecdtori, cu exceptia cazurilor in care legea prevede 
altfel. ”

In aceeasi ordine de idei, se propune ca legea sa intre in vigoare la data de 01 ianuarie 2022, avand in vedere 
ca, prin Ordonanta de urgenta nr. 215/2020, aplicarea solutiei legislative a corapletului format din 3 judecatori 
a fost suspendata pana la 31.12.2021 inclusiv, iar pentru acest motiv, se impune ca evenimentul legislativ 
care face obiectul prezentei initiative sa produca efecte ulterior momentului respectiv.

in concluzie, este imperios necesar ca orice modificare privind componenta oricaror completuri de judecata 
sa se efectueze in primul rand, in acord cu realitatea din sistemul judiciar, iar in al doilea rand, ulterior unui 
proces amplu de reorganizare, de regandire a schemelor de personal, obiectiv care sa asigure resursa umana 
corespunzatoare nu doar pentru potentiale completuri formate din 3 judecatori pentru judecarea cauzelor in 
apel, dar si pentru totalitatea celorlalte completuri de judecata.

Numai in urma unor strategii si reforme in sistemul judiciar se va putea aprecia asupra oportunitatii masurilor 
de modificare a componentei completurilor de judecata, astfel incat sa nu fie afectata organizarea si 
functionarea instantelor de judecata.

Prin urmare, pentru a conduce la evitarea eventualelor demersuri legislative, inclusiv ale legiuitorului delegat, 
de a interveni de urgenta pentru a suspenda sau proroga in mod repetat o norma dificil de aplicat, se impune 
modificarea art. 54 alin. (2) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciara, astfel cum am expus supra.

3. Alte informatii: Nu au fost identificate.
Sectiunea a 3-a

Impactul socio-economic al proiectului de act normativ
1. Impact macro-economic:
Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect
2. Impact asupra mediului de afaceri
Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect 
2f Impactul asupra sarcinilor administrative 

Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect 
2^.Impactul asupra intreprinderilor mici si mijlocii 
Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect
3. Impact social:
Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect
4. Impact asupra mediului
Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect.

Sectiunea a 4-a
Impactul llnanciar asupra bugetului general consolidat, 

atat pe termen scurt, pentru anul curent, cat §i pe termen lung (pe 5 ani)
- in mii lei -
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Indicatori Anul Urmatorii patru ani Media
curent pe

cmci
am

1 2 4 5 6 7j

1. Modificari ale veniturilor 
bugetare, plus/minus, din care:
a) buget de stat, din acesta:

i. impozit pe profit
ii. impozit pe venit 

TVA DE PLATA
b) bugete locale

i. impozit pe profit
c) bugetul asigurarilor sociale de 
stat:

111.

contributii de asigurari1.

2. Modificari ale cheltuielilor 
bugetare, plus/minus, din care:
a) buget de stat, din acesta:

i. cheltuieli de personal
ii. bunuri §i servicii

b) bugete locale:
i. cheltuieli de personal

ii. bunuri §i servicii
c) bugetul asigurarilor sociale de 
stat:

i. cheltuieli de personal
ii. bunuri §i servicii

3. Impact financiar, plus/minus, 
din care:
a) buget de stat
b) bugete locale
4. Propuneri pentru acoperirea 
cresterii cheltuielilor bugetare

Nu este cazul.

5. Propuneri pentru a compensa 
reducerea veniturilor bugetare

Nu este cazul

6. Calcule detaliate privind 
fundamentarea modificarilor 
veniturilor §i/sau cheltuielilor 
bugetare

Sectiunea a 5-a
Efectele proiectului de act normativ asupra legislatiei in vigoare
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1. Proiecte de acte normative suplimentare:
1*. Compatibilitatea proiectului de act normativ cu legislatia in domeniul achizitiilor publice
Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect.
2. Compatibilitatea proiectului de act normativ cu legislatia comunitara in materie:
Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect.
3. Decizii ale Curtii Europene de Justitie §i alte documente:
Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect.
4. Evaluarea conformitatii:
Denumirea actului 
documentului comunitar, numarul, 
data adoptarii §i data publicarii

Gradul de conformitate (se 
conformeaza / nu se 
conformeaza)

Comentariisau

5. Alte acte normative §i sau documente internationale din care decurg angajamente
Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect.

Sectiunea a 6-a
Consultarile efectuate in vederea elaborarii proiectului de act normativ

1. Informatii privind procesul de consultare cu organizatiile neguvernamentale, institute de cercetare 
§i alte organisme implicate:
Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect.
2. Fundamentarea alegerii organizatiilor cu care a avut loc consultarea precum §i a modului in care 
activitatea acestor organizatii este legata de obiectul proiectului de act normativ
Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect.
3. Consultarile organizate cu autoritatile administratiei publice locale, in situatia in care proiectul de 
act normativ are ca obiect activitati ale acestor autoritati, in conditiile Hotararii Guvernului 
nr.521/2005 privind procedura de consultare a structurilor asociative ale autoritatilor administratiei 
publice locale la elaborarea proiectelor de acte normative:
Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect.
4. Consultarile desfasurate in cadrul consiliilor interministeriale in conformitate cu prevederile 
Hotararii Guvernului nr,750/2005 privind constituirea consiliilor interministeriale permanente
Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect.
5. Informatii privind avizarea de catre:
a) Consiliul Legislativ
b) Consiliul Superior al Magistraturii

Sectiunea a 7-a
Activitati de informare publica privind elaborarea 

si implementarea proiectului de act normativ
1. Informarea societatii civile cu privire la necesitatea elaborarii proiectului de act normativ:
Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect.
2. Informarea societatii civile cu privire la eventualul impact asupra mediului in urma implementarii 
proiectului de act normativ, precum §i efectele asupra sanatatii §i securitatii cetatenilor sau diversitatii 
biologice:
Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect.
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Sectiunea a 8-a 

Masuri de implementare
1. Masurile de punere in aplicare a proiectului de act normativ de catre autoritatile administratiei 
publice centrale §i/sau locale - infiintarea unor noi organisme sau extinderea competentelor 
institutiilor existente
Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect.
2. Alte informatii:
Nu au fost identificate.

Initiator: Deputat, Cristian Tudor BACANU
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