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Pl-x 62/2010 
   
 

     R A P O R T   
 

       asupra propunerii legislative pentru modificarea Legii nr.303/2004 
privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată în Monitorul Oficial 

al României, Partea I, nr.826 din 13 septembrie 2005, cu modificările şi 
completările ulterioare 

 
În temeiul dispoziţiilor art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, cu modificările ulterioare, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a 
fost sesizată spre dezbatere în fond, cu propunerea legislativă pentru modificarea 
Legii nr.303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.826 din 13 septembrie 2005, cu 
modificările şi completările ulterioare, trimisă cu adresa nr. Pl-x 62/2010 din         
7 aprilie 2010, înregistrată sub nr.31/240 din 8 aprilie 2010. 

Potrivit dispoziţiilor art. 75 din Constituţia României, republicată, şi 
ale art.92 alin. (8) pct. 2, din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu 
modificările ulterioare, Camera Deputaţilor este prima Cameră sesizată.  

Consiliul Legislativ a avizat favorabil iniţiativa legislativă, conform 
avizului nr. 49 din 21 ianuarie 2010. 

     Consiliul Superior al Magistraturii a avizat negativ aceasta 
propunere legislativă, conform Hotărârii Plenului nr. 243 din 25 martie 2010. 

    Guvernul, prin punctul de vedere transmis cu adresa nr. 608 din            
8 martie 2010, nu susţine adoptarea acestei iniţiative legislative . 

        Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea şi 
completarea dispoziţiilor art.96 din Legea nr.303/2004 privind statutul 
judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, în sensul instituirii obligaţiei statului de a se îndrepta cu o acţiune în 
despăgubiri împotriva judecătorilor şi procurorilor care şi-au exercitat funcţia cu 
rea-credinţă sau cu o gravă neglijenţă. Totodată, se propune şi mărirea termenului 
de prescripţie prevăzut de lege, atât pentru exercitarea acţiunii în regres împotriva 



judecătorului şi procurorului care a cauzat un prejudiciu prin săvârşirea cu          
rea-credinţă sau gravă neglijenţă a unei erori judiciare, cât şi pentru acţiunea în 
despăgubire. 

    În conformitate cu prevederile art. 61 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, cu modificările ulterioare, membrii Comisiei juridice au 
examinat iniţiativa legislativă susmenţionată, în şedinţa din  20 aprilie 2010.  

La dezbaterea iniţiativei legislative au participat, în calitate de invitaţi, 
din partea Ministerului Justiţiei, doamna Rodica Constantinovici - secretar de stat,  
doamna Claudia Roşianu – consilier juridic şi doamna Honoria Dumitrescu – 
consilier juridic, iar din partea Consiliului Superior al Magistraturii, domnul 
judecător Dan Lupaşcu – membru CSM şi domnul Teodor Andriţa – Şef serviciu 
legislativ. 

Cu prilejul dezbaterilor, membrii Comisiei au constatat că propunerea 
legislativă nu se justifică pentru următoarele considerente: 

 Acţiunea în regres a statului nu ar trebui să fie obligatorie şi 
exercitată în toate cazurile, astfel cum se propune în iniţiativa legislativă, ci numai 
în situaţia în care a fost stabilită, în prealabil, răspunderea disciplinară sau penală a 
judecătorului sau a procurorului pentru exercitarea funcţiei cu rea-credinţă sau 
gravă neglijenţă. Aşadar, exercitarea acţiunii în regres trebuie să fie întemeiată pe 
stabilirea vinovăţiei judecătorului sau procurorului, în cadrul unei cercetări 
disciplinare sau în cadrul unei acţiuni penale îndreptate împotriva acestuia. 

 Pe de altă parte, potrivit iniţiativei legislative, reaua-credinţă sau 
grava neglijenţă urmează a fi dovedită în cadrul exercitării acţiunii în regres, 
instituindu-se astfel, ca temei al exercitării acţiuni în regres a statului, 
stabilirea răspunderii civile a judecătorului sau a procurorului, în contradicţie 
cu prevederile art. 96 alin. (4) din Legea nr. 303/2004. Cu privire la acest 
aspect, angajarea răspunderii materiale a judecătorilor şi procurorilor nu ar putea 
avea ca temei stabilirea răspunderii civile a acestora, datorită condiţiilor în care 
acest tip de răspundere poate fi stabilită (sistemul probator, angajarea răspunderii 
chiar şi în caz de culpă uşoară), ci trebuie fundamentată pe stabilirea prealabilă cel 
puţin a răspunderii disciplinare a acestora. 

 Totodată, iniţiativa legislativă nu prevede momentul de la care 
începe să curgă termenul de prescripţie cu o durată de 3 ani. 

 Pe de altă parte, se impune şi precizarea că Ministerul Justiţiei a 
inclus, în cadrul Programului Legislativ al Guvernului României pentru perioada 
2010-2012, elaborarea unui proiect de Lege pentru modificarea şi completarea 
Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, a Legii nr. 
304/2004 privind organizarea judiciară şi a Legii nr. 317/2004 privind Consiliul 

 2



Superior al Magistraturii, cu termen de prezentare în Guvern în luna iunie 
2010. 

Potrivit celor înscrise în Programul Legislativ, acest proiect se va referi, 
printre altele, la: 

- modificarea statutului magistraţilor (recrutare, promovare, numire în 
funcţii de conducere, evaluare profesională); 

- instituirea unor noi reglementări vizând administrarea eficientă a 
sistemului judiciar, precum şi îmbunătăţirea capacităţii instituţionale şi funcţionale 
a Consiliului Superior al Magistraturii; 

- modificarea şi completarea prevederilor referitoare la angajarea 
răspunderii materiale a judecătorilor şi procurorilor. 

         La redactarea acestui proiect de act normativ vor participa şi 
reprezentanţi ai Consiliului Superior al Magistraturii, ai Ministerului Finanţelor 
Publice, precum şi ai asociaţiilor profesionale ale judecătorilor şi procurorilor.

În urma examinării iniţiativei legislative şi a opiniilor exprimate de 
către membrii Comisiei şi de către invitaţi, s-a hotărât, cu majoritate de voturi    
(5 voturi împotrivă), să se propună plenului Camerei Deputaţilor, respingerea 
propunerii legislative pentru modificarea Legii nr.303/2004 privind statutul 
judecătorilor şi procurorilor, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea 
I, nr.826 din 13 septembrie 2005, cu modificările şi completările ulterioare. 

Din numărul total de 27 membri ai Comisiei juridice, de disciplină şi 
imunităţi au participat la dezbateri 17 deputaţi. 

În raport cu obiectul şi conţinutul său, ce vizează modificarea unei 
legi organice, propunerea legislativă face parte din categoria legilor organice.  

 
 

 
 
                            PREŞEDINTE,                                      SECRETAR,                                     
                             Daniel BUDA                             Gabriel ANDRONACHE
  
 
 
 
 
 
 
            
      Consilier parlamentar, 
          Nicoleta Grecu 
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