
    PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAȚILOR                                                               SENAT  

LEGE

Pentru modificarea și completarea Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi 
procurorilor

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege:

Articol unic: Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, publicată în 
Monitorul  Oficial,  Partea  I,  nr.  576  din  29  iunie  2004,  cu  modificările  şi  completările 
ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează: 

I. Art. 96 se modifică și se completează după cum urmează: 

1.Alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:
(4) Dreptul persoanei vătămate la repararea prejudiciilor materiale cauzate prin erorile judiciare 
săvârşite în alte procese decât cele penale nu se va putea exercita decât în cazul în care partea a  
uzat de toate caile de atac prevazute de lege impotriva hotararii ce se pretinde a constitui eroare 
judiciara.

2. După alineatul (6) se introduce un alineat nou (6¹)  care va avea următorul cuprins:
(6¹)  Statul este obligat să acopere prejudiciul cauzat de eroarea judiciară în cel mult 3 luni de la  
data comunicării  hotărârii irevocabile.

3. Alineatul (7) se modifică şi va avea următorul cuprins:
 (7) După ce prejudiciul a fost acoperit de stat în temeiul hotărârii irevocabile date cu respectarea 
prevederilor alin. (6),  statul se va îndrepta, în termen de 30 de zile de la data comunicării  
hotărârii irevocabile, cu o acţiune în despăgubiri împotriva judecătorului sau procurorului care, 
cu rea-credinţă sau gravă neglijenţă, a săvârşit eroarea judiciară cauzatoare de prejudicii.

4. Alineatul (8) se modifică şi va avea următorul cuprins
 (8) Termenul de prescripţie a dreptului la acţiune în toate cazurile prevăzute de prezentul articol 
este de zece ani.

II  După Art.100 se introduce art. 1001 care va avea următorul cuprins:www.L
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Art. 1001. Judecătorul sau procurorul care, în mod repetat, a săvârşit cu rea-credinţă sau 
gravă neglijenţă erori judiciare cauzatoare de prejudicii va fi sancţionat cu excluderea din 
magistratură.

Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din …………………..cu respectarea prevederilor  
art.76 alin. 1 din Constitutia Romaniei, republicata.

Președintele Senatului
CĂLIN CONSTANTIN ANTON POPESCU-TĂRICEANU

Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor in sedinta din ………………...cu respectarea  
prevederilor art.76 alin.1 din Constitutia Romaniei, republicata.

Președintele Camerei Deputaților
FLORIN IORDACHE
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