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PARLAMENTUL ROMANIEI

SENAT

LEGE
pentru modificarea completarea Legii iir.303/2004 privind statutui judecatorilor

procurorilor

Senatul adopta prezentul proiect de lege

Art.L- Legea nr.303/2004 privind statutui judecatorilor §i procurorilor, republicata in 

Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.826 din 13 septembrie 2005, cu modificarile §i 

complet^ile ulterioare, se modifica §i se completeaza dupS cum urmeaza:

1. Articolul 33^ se abroga.

2. Articolul 60 se modifica §i va avea urmatorul cuprins:

„Art.60.- (1) Transferul judecatorilor §i procurorilor de la o instanla la alta instanla sau 

de la un parchet la alt parchet ori la o institulie publica se aproba, la cererea celor in cauzS, de Sec^ia 

corespunzatoare a Consiliului Superior al Magistraturii, cu avizul consultativ motivat al 

pre§edintelui instantei sau al conducatorului parchetului de unde se transfera §i unde se transfera, 

insolite de punctul de vedere al pre§edinlilor cur^ilor de apel sau al procurorilor general! ai 

parchetelor de pe langa cur^ile de apel in circumscripiia carora se aflS instan^a sau parchetul de unde 

se transfera §i unde se transfera. In cazul in care transferul se solicita in circumscriplia aceleia§i 

cuifi de apel sau a aceluia^i parchet de pe langa o instanta din circumscriplia aceleiasi cuifi de apel 

este necesar punctul de vedere al pre§edintelui respective! curli de apel sau al procurorului general 

al parchetului de pe langa respectiva curte de apel.

(2) Transferul nu se poate face la instance sau parchete de nivel superior celor 

la care judecatorul sau procurorul are dreptul sa funclioneze, potrivit legii.
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(3) Posturile vacante de conducere nu se pot ocupa prin transfer.

(4) Procurorii nu pot fi transfera^i la Directia Na^ionala Anticoruptie sau la 

Directia de Investigare a Infrac^iunilor de Criminalitate Organizata §i Terorism.”

3. Articolul 61 se modifica va avea urmatorul cuprins:
„Art.61.- (1) Declan§area procedurii de transfer prev^ute la art.60 se decide, de regula, 

semestrial de pre§edintele sau, dupa caz, vicepre§edintele Consiliului Superior ai Magistraturii §i se 

face prin publicarea pe pagina de internet a Consiliului Superior al Magistraturii a unui anun^ in 

acest sens, insolit de lista posturilor vacante de la instance sau parchete, precum §i a posturilor care 

urmeaza a se vacanta.

(2) Prin posturi ce urmeaza a se vacanta se in^elege, pentru posturile de 

judecator, acele posturi cu privire la care s-a decis, anterior publicarii listei mentionate la alin.(l)
A

sau cel t^ziu la data publicarii acesteia, promovarea la Inalta Curte de Casa^ie §i Justi^ie, 

promovarea la instance superioare, transferul, numirea judecatorilor in funcpa de procurer, numirea 

in func^ie de conducere ori eliberarea din functie.

(3) Prin posturi ce urmeaza a se vacanta se in^elege, pentru posturile de 

procurer, acele posturi cu privire la care s-a decis, anterior publicarii listei men^ionate la alin.(l) sau 

cel tarziu la data public^! acesteia, promovarea la parchetele superioare, numirea in cadrul 

Direc^iei Na^ionale Anticoruptie, a Directiei de Investigare a Infracliunilor de Criminalitate 

Organizata §i Terorism, transferul, numirea procurorilor in fime^ia de judecator ori eliberarea din 

funclie.

(4) Avizul consultativ motivat prevent la art.60 alin.(l) cuprinde menliuni 

privind posturile vacante, posturile ocupate |i inc^catura pe judecator sau pe procurer §i pe schema 

la instan^a sau la parchetul de la care, respectiv la care se solicita transferul, precum §i situa^ia 

hotar^ilor sau a lucr^lor restante ale judecatorului sau ale procurorului care solicita transferul. 

Avizul consultativ se solicita imediat dupa expirarea termenului de depunere a cererilor de transfer 

§i se comunica Consiliului Superior al Magistraturii, in termen de 10 zile de la solicitare.

(5) Pentru fiecare solicitare de transfer, Consiliul Superior al Magistraturii, prin 

compartimentul de specialitate, intocme§te un referat care cuprinde datele relevante privind cariera 

de judecator sau de procurer a solicitantului, motivele pe care se intemeiaza cererea, situa^ia 

posturilor ocupate, a posturilor vacante, a celor care urmeaza a se vacanta §i a posturilor temporar 

vacante la instan^a sau la parchetul de la care se solicita transferul, precum §i la instan^a sau la 

parchetul la care se solicita transferul, numarul cererilor de transfer formulate anterior §i motivele 

admiterii sau ale respingerii acestora, precum §i, daca este cazul, menliunea daca pentru postul vizat 

s-au formulat cereri de numire a procurorilor in func^ia de judecator sau a judecatorilor in func^ia de
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procurer. Referatul va cuprinde, obligatoriu, datele statistice din ultimele 12 luni privind volumul de 

activitate §i incarcatura efectiva pe judecator sau pe procurer, inclusiv inc^catura pe schema, la 

instan^ele sau la parchetele implicate in procedura de transfer, raportate la media pe ^ar^ precum §i 
men^iuni privind inciden^a interdicliilor prevazute la art. 33 alin. (14) §1 art. 4?', ori dupa caz, 

menliuni privind judecatorii sau procurorii delega^i de la instanta sau de la parchetul la care 

func^ioneaza judecatorul sau procurorul care solicita transferul, precum §i de la instan^a sau de la 

parchetul la care se solicita transferul.”

4. Dupa articolul 61 se introduc sase noi articole, art.61^ ~ 61^, cu urmatorul cuprins:

„Art.61^- (1) Cererile de transfer se depun la Consiliul Superior al Magistraturii in 

termen de 15 zile de la data publicarii ammlului prevent la art.61 alin.(l). Cererea de transfer va 

confine informalii privind specializarea judecatorului sau a procurorului §i, daca este cazul, 

disponibilitatea asumata a acestuia de a activa la instan^a sau la parchetul la care solicita transferul, 

in oricare dintre sec^iile sau completurile sau compartimentele la care cerin(ele acestei instance sau 

ale acestui parchet o impun.
(2) Dupa centralizare, pe pagina de internet a Consiliului Superior al 

Magistraturii se publica o situa^ie privind cererile de transfer formulate §i instan^eie sau parchetele 

pentru care s-a solicitat transferul.
(3) In termen de 5 zile de la data publicarii informaliilor prev^ute la alin.(2), 

judecatorii sau procurorii pot depune la Consiliul Superior al Magistraturii cereri de transfer pentru 

posturile care ar putea deveni vacante ca urmare a admiterii unei cereri de transfer formulate in 

conditiile alin.(l). Dispoziliile referitoare la continutul cererii prevazute la alin.(l) se aplica in mod

corespunzator.
(4) Toate cererile de transfer formulate in conditiile alin.(l) pentru un anumit 

post vacant, depuse in termen la Consiliul Superior al Magistraturii, se analizeaza §i se solu(ioneaza 

de Sec^ia pentru judecatori, respectiv de Sectia pentru procurori in aceea§i §edin(a, in baza criteriilor 

prev^ute la art.61^.

(5) Cererile de transfer formulate potrivit alin.(3) se analizeaza §i se 

solu(ioneaza de Sectia pentru judecatori, respectiv de Sectia pentru procurori in §edin(a urmatoare 

celei prev^ute la alin. (4), in baza criteriilor prevazute la art.61 .

(6) Daca apreciaza necesar, Sec(ia pentru judecatori, respectiv Sectia pentru 

procurori poate invita solicitantul sa i§i sus|ina cererea de transfer, personal sau prin 

videoconferinta.
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(7) Hot^arile prin care se dispune cu privire la cererile de transfer pot fi 

atacate cu contestalie de orice persoana interesata m conditiile art.29 alin.(7) - (9) din Legea 

nr.317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicata, cu modificarile §i completMle 

ulterioare, care se aplica in mod corespunzator.

(8) Termenele prev^ute la prezentul articol se calculeaza potrivit dispoz4iilor 

art.181 din Legea nr.134/2010 privind Codul de procedura civila, republicata, cu modificarile §i 

completarile ulterioare.

Art.61^.- La solutionarea cererilor de transfer ale judecatorilor la alte instance §i ale 

procurorilor la alte parchete, se au in vedere urmatoarele criterii:

a) motivele cuprinse in avizele consultative motivate §i punctele de vedere

prevazute la art. 60 alin. (1);

b) volumul de activitate al instance! sau al parchetului de la care se solicita 

transferul §i la care se solicita transferul, numarul posturilor vacante §i al posturilor temporar 

vacante la instan^ele sau la parchetele implicate §i dificultafile de ocupare a acestora;

c) specializarea judecatorului sau a procurorului, specializ^ile complementare, 

vechimea in cadrul secfiei sau al completului corespunzator specializarii;

d) vechimea la instanja sau la parchetul de la care se solicits transferul;

e) vechimea efectiva in func^ia de judecator sau, dupa caz, de procurer;

f) vechimea in gradul aferent instan^ei sau parchetului la care se solicita

transferul;

g) disponibilitatea de a activa in secfia sau in completul corespunzator

specializarii postului vacant;

h) domiciliul sau, dupa caz, re§edin^a solicitantului;

i) distan^a dintre domiciliul sau, dupa caz, re§edinfa §i sediul instan^ei sau al 

parchetului la care func^ioneaza judecatorul sau procurorul §i posibilita^ile reale de navet^ inclusiv 

timpul afectat acesteia;

j) starea de s^atate §i situa^ia familiala.

Art.61^.- (1) Transferul unui judecator sau procurer la o alta institufie publica decat o 

instanfa sau un parchet atrage eliberarea din funefie in conditiile art.65 alin.(l) lit.c).

(2) Cererea de transfer insofita de acordul scris al institutiei la care se solicita 

transferul se depune la Consiliul Superior al Magistraturii.
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(3) Consiliul Superior al Magistraturii, prin compartimentul de specialitate, 

intocme§te un referat cuprinzand datele relevante privind cariera solicitantului §i motivele pe care se 

intemeiaza cererea §i il prezinta Sec^iei pentru judecatori sau Secjiei pentru procurori.

(4) Daca apreciaza necesar, Sec^ia pentru judecatori sau Sec^ia pentru procurori 

poate invita solicitantul sa i§i sus^ina cererea de transfer, personal sau prin videoconferin^a.

(5) Transferul produce efecte de la data publicmi decretului de eliberare din 

fixnctie a judecatorului sau a procurorului.

(6) !n cazuri justificate, Sec^ia pentru judecatori sau, dupa caz, Sec^ia pentru 

procurori poate stabili un termen de cel mult 90 de zile pana la transmiterea catre Pre§edintele 

Romaniei a propunerii de eliberare din func^ie prin transfer, perioada in care magistratul este obligat 

sa-§i indeplineasca toate atribu^iile in vederea flnalizarii lucrarilor in curs. Dispozi^iile art. 61 

alin.(7) si (8) ram^ aplicabile.

i
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Art.bl'*.- La cererea lor motivata, judecatorii pot fi numi^i in functia de procurer la 

parchetele de pe l^ga judecatorii, iar procurorii pot fi numiti in func^ia de judecator la judecatorii, 

prin decret al Pre§edintelui Romaniei, la propunerea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii, 

cu respectarea condi^iilor prevazute in prezenta lege. Propimerea de numire in funefia de judecator 

se formuleaza de catre Plenul Consiliului Superior al Magistraturii, cu avizul consultativ al 

conducatorului parchetului de la care provine §i al pre§edintelui instance! la care urmeaza sa 

activeze, iar propunerea de numire a judecatorilor in funefia de procurer se formuleaza de catre 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii, cu avizul consultativ al pre§edintelui instanjei in care 

i§i desfa§oara activitatea §i al conducatorului parchetului la care urmeaza sa activeze.

Art.61^- (1) Cererile de numire din funefia de judecator in func^ia de procurer §i din 

func^ia de procurer in funefia de judecator se solu^ioneaza in sesiuni declansate, de regula, 

semestrial de presedintele Consiliului Superior al Magistraturii.

(2) Cererea de numire a judecatorilor in func^ia de procurer §i a procurorilor in 

funefia de judecator se formuleaza in scris §i se depune la Consiliul Superior al Magistraturii in 

termen de 15 zile de la data publicM pe pagina de internet a Consiliului a anunfului §i a listei de 

posturi ramase libere dupa organizarea transferurilor in condifiile art.61. Dispoz4iile art.61^ alin.(8) 

ramm aplicabile.
(3) Avizele consultative se solicita de Consiliul Superior al Magistraturii 

imediat dupa expirarea termenului de depunere a cererilor de transfer §i se transmit acestuia in 

termen de 5 zile de la solicitare.
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(4) Pentru fiecare cerere de nuinire, Consiliul Superior al Magistraturii, prin 

compartimentul de specialitate, intocme§te un referat care cuprinde: datele relevante privind cariera 

judecatomlui sau a procurorului, situa^ia posturilor ocupate, a posturilor vacante, a celor care 

urmeaza a se vacanta §i a posturilor temporal vacante la instan^ sau la parchetul la care 

func^ioneaza judecatorul sau procurorul in cauza §i la instan^a ori parchetul la care se solicita 

numirea, date privind procedurile aflate in curs de derulare pentru numirea sau promovarea in 

functiile de judecator ori de procuror, numtol cererilor de transfer formulate pentru instan^a sau 

parchetul la care se propune ocuparea func^iei in condi^iile prezentului articol, precum §i volumul 

de activitate §i incarcatura pe judecator ori procuror, atat la instan^a, cat §i la parchetul implicate in 

procedura de ocupare a func^iei in condi^iile prezentului articol. In cuprinsul referatului vor fi 

inserate precizari viz^d dificultalile de ocupare a posturilor vacante la instan^a sau la parchetul la 

care func^ioneaza judecatorul sau procurorul in cauza §i la parchetul ori instan^a la care se solicita 

numirea §i durata vacan^elor posturilor la instan^a ori parchetul in cauza.

Art.61^.- (1) Judecatorul sau procurorul care solicita numirea in condijiile art. 61^ sus^ine 

un interviu in fata Plenului Consiliului Superior al Magistraturii.
(2) !n eadrul interviului, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii are in

vedere unnatoarele:
a) motivajia de a accede in profesia de judecator, respectiv de procuror;

b) activitatea §i experien^a profesionala anterioara care vor fi prezentate de 

magistrat din perspectiva modului in care se vor reflecta in activitatea specifica funcliei pe care va fi 

numit:
c) existen^a aptitudinilor specifice profesiei de judecator, respectiv de

procuror;
d) elemente de etica specifice profesiei, urmarindu-se modul in care 

candidatul se raporteaza la valori precum independen^a justijiei, imparjialitatea magistra^ilor, 

integritatea, responsabilitatea.
(3) La solutionarea cererilor, precum §i in situa^ia in care sunt mai multe 

solicitari pentru un singur post, se au in vedere urmatoarele criterii:

a) volumul de activitate al instance! sau parchetului de la care provine 

solicitantul §i la care se solicita numirea, numarul posturilor vacante la instanjele sau parchetele 

implicate §i dificultalile de ocupare a acestora;

b) vechimea efectiva in func^ia de judecator sau procuror;

c) vechimea la instan^a sau parchetul de la care provine solicitantul;
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d) orice date relevante cuprinse in referatul compartimentului de 

specialitate al Consiliului Superior al Magistraturii sau in mapa profesionala a magistratului.

(4) Hotararea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii prin care se 

propune eliberarea din funcjia de judecator §i numirea ca procurer sau, dupa caz, eliberarea din 

func^ia de procurer §i numirea ca judecator se transmite Pre§edintelui Romaniei, in vederea emiterii 

decretului. Dispoz4iile art.61 alin. (6) se aplica in mod corespunzator.”

Art.II.- Legea nr.303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor, republicata in 

Monitorul Oficial al Rom&iiei, Partea I, nr.826 din 13 septembrie 2005, cu modificarile §i 

completarile ulterioare, precum §i cu modificarile §i completarile aduse prin prezenta lege, se va 

republica in Monitorul Oficial al Rom^ei, Partea I, d^du-se textelor o noua numerotare.
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Acest protect de lege a fost adoptat de Senat m §edm|a din 13 decembrie 2021, cu 

respectarea prevederilor articolului 76 alineatul (1) din Constitufia Romaniei, republicata.

p. PRE§EDINTELE SENATULUI

Robert‘Marius Cazanciuc

alexandru.nita
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