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Nr. 
c rt.  

Legea 304/2004 Proiectul de modificare a Legii 304/2004 Modificare dupa decizia CCR 

1.  Art. 2 
(2) Justiţia se realizează prin 
următoarele instanţe judecătoreşti: 
a)Înalta Curte de Casaţie şi 
Justiţie; 
b)curţi de apel; 
c)tribunale; 
d)tribunale specializate; 
e)instanţe militare; 
f)judecătorii. 

(2) Justiţia se realizează în mod egal pentru toţi, 
fără deosebire de rasă, naţionalitate, origine etnică, 
limbă, religie, sex, orientare sexuală, opinie, 
apartenenţă politică, avere, origine ori condiţie socială 
sau de orice alte criterii discriminatorii, respectându-se 
principiul egalității de arme, independenţa instanțelor și 
a judecătorilor, principiul separării puterilor şi a forţei 
obligatorii a hotărârilor definitive ale instanţei, precum 
și durata rezonabilă a proceselor şi a respectării 
dreptului la apărare.” 

Se elimină forma adoptată la Senat și se revine la 
forma în vigoare. 
 
Decizie CCR 33/2018 

2.  ART. 9 
    Plenul Consiliului Superior al 
Magistraturii funcţionează ca 
instanţă de judecată pentru 
soluţionarea contestaţiilor 
formulate de judecători şi 
procurori împotriva hotărârilor 
pronunţate de secţiile Consiliului 
Superior al Magistraturii, cu 
excepţia celor date în materie 
disciplinară. 

Art.9.- Hotărârile secţiilor pot fi atacate la secția de 
contencios administrativ a curții de apel, conform 
dreptului comun.” 
 
 

Articolul 9 se modifică și va avea următorul cuprins: 
Hotărârile Secţiei pentru Judecători, respectiv ale Secției 
pentru procurori ale Consiliului Superior al 
Magistraturii, în orice alte situații decât cele 
prevăzute în art. 134 alin. (3) din Constituție, în care 
Consiliul Superior al Magistraturii îndepline ște rolul 
de instanță de judecată în domeniul răspunderii 
disciplinare a judecătorilor și procurorilor,  pot fi 
atacate la secția de contencios administrativ a curții de 
apel competente, conform dreptului comun. 
 
Decizie CCR 33/2018 

3.  ART. 35 
   (2) În cadrul curţilor de apel 
funcţionează secţii sau, după caz, 
complete specializate pentru cauze 
civile, indiferent de obiectul lor 
sau de calitatea părţilor, cauze 
penale, cauze cu minori şi de 

 La articolul 35, alineatul (2) se modifică și va avea 
următorul cuprins : 
(2) În cadrul curţilor de apel funcționează, în raport cu 
complexitatea și numărul cauzelor, secții sau, după caz, 
complete specializate pentru cauze civile, cauze cu 
profesioniști , cauze penale, cauze cu minori și de 
familie, cauze de contencios administrativ și fiscal, cauze 
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familie, cauze de contencios 
administrativ şi fiscal, cauze 
privind conflicte de muncă şi 
asigurări sociale, societăţi, 
registrul comerţului, insolvenţă, 
concurenţă neloială sau pentru alte 
materii, precum şi, în raport cu 
natura şi numărul cauzelor, 
complete specializate pentru cauze 
maritime şi fluviale. 
 

privind conflicte de muncă și asigurări sociale, 
insolvență, concurență neloială sau pentru alte materii, 
precum și complete specializate pentru cauze maritime și 
fluviale” 

4.   La articolul 54, alineatul (1) se modifică și va avea 
următorul cuprins: 
„Art.54 (1) Cauzele date, potrivit legii, în 
competenţa de primă instanţă a judecătoriei, 
tribunalului şi curţii de apel se judecă în complet 
format dintr-un judecător, cu excepţia cauzelor privind 
conflictele de muncă şi de asigurări sociale. În 
condiţiile prevăzute la art.23 alin.(11) din Legea 
nr.303/2004 privind statutul judecătorilor şi 
procurorilor, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, judecătorii stagiari pot 
participa, în condițiile legii, la şedinţele de judecată ale 
completelor formate din judecători definitivi.”  
 

La articolul 54, alineatul (1) se modifică și va avea 
următorul cuprins: 
„Art.54 (1) Cauzele date, potrivit legii, în 
competenţa de primă instanţă a judecătoriei, tribunalului 
şi curţii de apel se judecă în complet format dintr-un 
judecător, cu excepţia cauzelor privind conflictele de 
muncă şi de asigurări sociale. În condiţiile prevăzute la 
art.23 alin.(11) din Legea nr.303/2004 privind statutul 
judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare, judecătorii stagiari pot asista, 
în condițiile legii, la şedinţele de judecată ale completelor 
formate din judecători definitivi.”  
 
Corelare cu prevederile art.23 alin.(11) din Legea 
nr.303/2004 - stagiarii nu participă la judecarea 
cauzelor, doar asistă – nu au drept de decizie  
 

5.  Art. 54 
(11) Contestaţiile împotriva 
hotărârilor pronunţate în materie 
penală de judecătorii de drepturi şi 

La articolul 54, alineatul (11) se abrogă. Alineatul (11) al articolului 54 se modifică și va avea 
următorul cuprins: 
(11) Contestaţiile împotriva hotărârilor pronunţate în 
materie penală de judecătorii de drepturi şi libertăţi şi 
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libertăţi şi judecătorii de cameră 
preliminară de la judecătorii şi 
tribunale se soluţionează în 
complet format dintr-un judecător. 

judecătorii de cameră preliminară de la judecătorii şi 
tribunale se soluţionează în complet format din 3 
judecători , dacă legea nu prevede un număr mai 
mare. 
  Raportat la art. 54 alin. (13) -  Decizie CCR 33/2018 

6.  (12)   Contestaţiile   împotriva  
hotărârilor pronunţate în cursul 
judecăţii în materie penală în 
primă instanţă de judecătorii şi 
tribunale se soluţionează   în   
complet   format  dintr-un 
judecător. 

 Alineatul (12) al articolului 54 se modifică și va avea 
următorul cuprins: 
(12)   Contestaţiile   împotriva  hotărârilor pronunţate în 
cursul judecăţii în materie penală în primă instanţă de 
judecătorii şi tribunale se soluţionează   în   complet   
format  din 2 judecători. 
 
Raportat la art. 54 alin. (13) -  Decizie CCR 33/2018 

7.   (13) Contestaţiile formulate împotriva hotărârilor 
pronunţate în materie penală de către judecătorii şi 
tribunale în cursul judecăţii în primă instanţă, de către 
judecătorii de drepturi şi libertăţi şi judecătorii de 
cameră preliminară de la aceste instanţe se soluţionează 
în complet format din 2 judecători.” 

Alineatul (13) al articolului 54 se elimină. 
 
Decizie CCR 33/2018 

8.   Art. 886 

(4) De la data revenirii la parchetul de unde provin, 
procurorii care au activat în cadrul Secției de 
Investigare a unor Infracțiuni din Justiție își 
redobândesc gradul profesional de execuție și 
salarizarea corespunzătoare acestuia avute anterior sau 
pe cele dobândite ca urmare a promovării, în condițiile 
legii, în timpul desfășurării activității în cadrul secției. 
 

La articolul 886, alineatul (4) se modifică și va avea 
următorul cuprins: 
(4) De la data revenirii la parchetul de unde provin, 
procurorii care au activat în cadrul Secției pentru 
Investigarea  Infracțiunilor din Justi ție își 
redobândesc gradul profesional de execuție și salarizarea 
corespunzătoare acestuia avute anterior sau pe cele 
dobândite ca urmare a promovării, în condițiile legii, în 
timpul desfășurării activității în cadrul secției. 
 
Eroare materială - denumirea Secției 
 

9.   Art.1132.- Sancțiunile aplicate asistenților judiciari Articolul 1132 se elimină. 
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şi eliberarea din funcție a acestora se comunică 
Consiliului Economic şi Social de ministrul justiţiei.” 

Aceeași prevedere există la 113 alin. (5).  

10.   Art.1342.- (1) Preşedintele curţii de apel poate 
dispune ca, la instanţele cu volum mare de activitate 
din circumscripţia curţii de apel, să fie încadrate 
persoane, foşti judecători care şi-au încetat activitatea 
din motive neimputabile, pentru redactarea proiectelor 
de hotărâri judecătoreşti. 
(2) Dispoziţia prevăzută la alin.(1) poate fi luată pe 
baza procedurii stabilite de Consiliul Superior al 
Magistraturii, care va cuprinde inclusiv criteriile pentru 
identificarea situaţiilor în care este necesară 
colaborarea cu foştii judecători.” 

 Articolul 1342 se elimină. 
 
Decizie CCR 33/2018 
 

11.   Art.III. - (1) Secția de investigare a unor Infracțiuni 
din Justiție începe să funcţioneze în termen de 3 luni de 
la data intrării în vigoare a prezentei legi.  
(2) Cauzele de competența secției înregistrate la 
parchetele competente, inclusiv cele specializate 
anterior datei prevăzute la alin.(1), se înaintează spre 
soluționare Secției pentru Investigarea unor Infracțiuni 
din Justiție, de îndată ce aceasta este operațională. 

Art.III. -  (1) Secția pentru Investigarea 
Infrac țiunilor din Justi ție începe să funcţioneze în 
termen de 3 luni de la data intrării în vigoare a prezentei 
legi.  
(2) Cauzele de competența  Secției pentru Investigarea 
Infrac țiunilor din Justi ție înregistrate la orice structura 
de parchet  si nesoluționate până la data la care Secția 
este operațională, se înaintează spre soluționare Secției 
pentru Investigarea Infracțiunilor din Justi ție, de 
îndată ce aceasta este operațională. 
 
(3) Toate cauzele de competența Sectiei pentru 
Investigarea Infracțiunilor din Justiție, soluționate și 
aflate în arhiva  oricărei structuri de parchet se predau 
Secției pentru Investigarea Infracțiunilor din Justiție, de 
îndată ce aceasta este operațională. 
 

12.    După articolul III se introduce un nou articol, art. IV  
cu următorul cuprins: 
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"Dispoziţiile prezentei legi privind judecarea apelurilor 
în complet de 3 judecători se aplică cauzelor înregistrate 
pe rolul instanțelor după intrarea în vigoare a legii." 
 
Raportat la art. 54 alin. (11) 


