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                                               PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 

                                                   CAMERA DEPUTAŢILOR 

COMISIA JURIDICĂ, 

DE  DISCIPLINĂ  ŞI IMUNITĂŢI 

 

                               Bucureşti, 2 iunie 2020 

                               Nr. Pl - x 138/2020 

 

RAPORT 

 

asupra Propunerii legislative pentru completarea Legii nr.304/2004 privind organizarea judiciară 

 

 În conformitate cu prevederile art. 94 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia juridică, 

de disciplină şi imunităţi a fost sesizată, spre dezbatere, în fond, cu Propunerea legislativă pentru completarea 

Legii nr.304/2004 privind organizarea judiciară, trimisă cu adresa nr. Pl-x 138/2020, înregistrată cu nr. 4c-13/339 

din 11 mai 2020. 

Potrivit prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată şi ale art. 91 alin. (8) pct. 2 din 

Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera  Deputaţilor este primă Cameră sesizată. 

 Consiliul Legislativ, a avizat favorabil inițiativa legislativă cu observații și propuneri cu avizul nr. 396 din 

27 aprilie 2020. 

Consiliul Superior al Magistraturii a avizat favorabil inițiativa legislativă, cu observații. 

Consiliul Economic si Social – a avizat favorabil inițiativa legislativă prin avizul nr. 3049/24.04.2020 
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Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale a avizat favorabil 

propunerea legislativă cu avizul nr. 4c-6/232 din 13 mai 2020. 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare completarea art.ll din Legea nr.304/2004 privind 

organizarea judiciară, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în sensul stabilirii soluției suspendării 

activității de judecată pe perioada decretării stării de asediu sau a stării de urgență, în condițiile art.93 din 

Constituție, precum și a unor excepții de la această regulă. În plus, potrivit proiectului, pe durata stării de urgență, 

„termenele de prescripție și cele procedurale nu încep să curgă, iar, dacă au început să curgă, se suspendă”. 

În conformitate cu prevederile art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, membrii Comisiei 

au examinat iniţiativa legislativă, expunerea de motive, avizul Consiliului Legislativ, avizul Consiliului Superior al 

Magistraturii și avizul Consiliului Economic și Social în şedinţa online din data de 2 iunie 2020.  

 La dezbateri, membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au fost prezenţi conform listei de prezenţă. 

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au hotărât, cu majoritate de 

voturi, să supună plenului Camerei Deputaţilor adoptarea Propunerii legislative pentru completarea Legii 

nr.304/2004 privind organizarea judiciară, cu amendamentele admise, redate în Anexa care face parte integrantă 

din prezentul raport.  

În raport cu obiectul şi conţinutul reglementării, propunerea legislativă face parte din categoria legilor 

organice. 

 

  

 

 

                      

            PREŞEDINTE,                                                                                       SECRETAR, 

 

          Nicușor HALICI                                                                          Aida – Cristina CĂRUCERU 

 

 

 

 
Consilier parlamentar, Paul Şerban 
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                                                                                                                                                                                  Anexa  

 

                                                                                  AMENDAMENTE ADMISE 

 

Nr. 

Crt. 

Text Legea nr. 304/2004 Text inițiator Comisia juridică (autor 

amendament) 

Motivare 

1.  Lege pentru completarea Legii 

nr.304/2004 privind organizarea 

judiciară 

 

Nemodificat  

2.  Articol unic: Articolul 11 din Legea 

nr. 304/2003 privind organizarea 

judiciară, republicată în Monitorul 

Oficial, Partea I nr. 827 din 13 

septembrie 2005, cu modificările si 

completările ulterioare, se 

completează după cum urmează: 

 

Articol  unic: După articolul 11 

din Legea nr. 304/2003 privind 

organizarea judiciară, 

republicată în Monitorul Oficial, 

Partea I nr. 827 din 13 

septembrie 2005, se introduce un 

nou articol, art.11¹ cu următorul 

cuprins: 

Autor: Comisia juridică, de 

disciplină și imunități 

 

 

3.  După alineatul 1 al articolului 11, 

se introduc alineatele (2)-(6) cu 

următorul cuprins: 

 

Se elimină 

Autor: Comisia juridică, de 

disciplină și imunități 

 

4. Art. 11 
Activitatea de judecată se 

desfăşoară cu respectarea 

principiilor distribuirii aleatorii a 

dosarelor şi continuităţii, cu 

excepţia situaţiilor în care 

judecătorul nu poate participa la 

Articolul 11 

(1) Activitatea de judecată se 

desfășoară cu respectarea 

principiilor distribuirii aleatorii a 

dosarelor și continuității, cu 

excepția situațiilor în care 

judecătorul nu poate participa la 

Se elimină  

Autor: Comisia juridică, de 

disciplină și imunități 
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judecată din motive obiective. judecată din motive obiective; 

5.  (2) Activitatea de judecată se 

suspendă pe perioada decretării 

stării de asediu sau a stării de 

urgență, în condițiile articolului 93 

din Constituție. 

 

Se elimină 

Autor: Comisia juridică, de 

disciplină și imunități 

 

6.  (3) Pe durata stării de asediu sau 

a stării de urgență, activitatea de 

judecată poate continua doar în 

situații excepționale, de urgență 

deosebită, temeinic justificate, 

referitoare la protecția relațiilor de 

familie și la măsurile dispuse prin 

decret emis de Președintele 

României cu privire la instituirea 

stării excepționale. 

 

Se elimină 

Autor: Comisia juridică, de 

disciplină și imunități 

 

7.  (4) Cauzele care se vor judeca 

pentru fiecare categorie de instanțe 

vor fi stabilite, în mod exhaustiv, 

doar de Consiliul Superior al 

Magistraturii. 

 

Se elimină 

Autor: Comisia juridică, de 

disciplină și imunități 

 

8.  (5) În cauzele în care s-a dispus 

măsura arestării preventive sau în 

cauzele în care părțile execută 

pedeapsa în regim privativ de 

libertate, ședințele de judecată se 

vor desfășura exclusiv prin 

videoconferință. 

 

Se elimină 

Autor: Comisia juridică, de 

disciplină și imunități 

 

9.  (6) Pe durata stării de urgență, Se elimină  
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termenele de prescripție și cele 

procedurale nu încep să curgă, iar, 

dacă au început să curgă, se 

suspendă. 

 

Autor: Comisia juridică, de 

disciplină și imunități 

10.   Art. 11¹- (1) Activitatea de 

judecată se suspendă pe perioada 

decretării stării de asediu sau a 

stării de urgență,  în condițiile 

art.93 din Constituție. 

 

 

Autor: Grup PSD, Minorități 

 

 

11.   (2) Pe durata stării de asediu sau 

a stării de urgență, activitatea de 

judecată poate continua doar în 

situații excepționale, de urgență 

deosebită,  temeinic justificate, 

referitoare la protecția relațiilor 

de familie și la măsurile dispuse 

prin decret emis de Presedintele 

României  cu privire la 

instituirea stării excepţionale. 

 

Autor: Grup PSD, Minorități 

 

 

12.   (3) Cauzele care se vor judeca 

pentru fiecare categorie de 

instanţe vor fi stabilite, în mod 

exhaustiv, doar de Consiliul 

Superior al Magistraturii, după 

consultarea colegiilor de 
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conducere ale curților de apel, 

pentru curțile de apel, tribunale 

și judecătorii, respectiv, al 

Colegiului de conducere al 

Înaltei Curți de Casație și 

Justiție. 

 

Autor: Grup PSD, Minorități 

 

13.   (4) Pe durata stării de asediu sau 

a stării de urgență, în cauzele în 

care s-a dispus măsura arestării 

preventive sau în cauzele în care 

părțile execută pedeapsa în 

regim privativ de libertate, 

ședințele de judecată se vor 

desfășura prin videoconferință. 

 

Autor: Grup PSD, Minorități 

 

 

 

14.   (5) Pe durata stării de asediu sau 

a stării de urgenţă, termenele de 

prescripţie,  cele procedurale și 

cele de decădere nu încep să 

curgă, iar, dacă au început să 

curgă, se suspendă. 

 

Autor: Grup PSD, Minorități 

 

 

 

 

 


