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Art. 1 - Avizeaza favorabll proiectul de Lege privind statutul judecatorilor ~i procurorilor, 

proiectul de Lege privind organizarea judiciara ~i proiectul de Lege privind Consiliul Superior al 

HOTARASTE: 

PLENUL 

CONSILIULUI SUPERIOR AL MAGISTRATURII 

Anallzand proiectul de Lege privind statutul judecatortlor ~i procurorilor, proiectul de 

Lege privind organizarea [udlciara ~i proiectul de Lege privind Consiliul Superior al Magistraturii, 

transmise spre avizare de Ministerul Justltiei, 

In temeiul dlspozlttllor art. 38 alin. (3) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior 

al Magistraturii, republicata, cu rnodificartle ~i completarlle ulterioare, cu majoritatea voturilor 

membrilor prezenti (13 voturi Do, 6 voturi Nu in ceea ce priveste avizarea favorabila cu observatll: 

11 voturi Do, 7 voturi Nu, 1 vot Nu/in ceea ce priveste lnsuslrea observatlllor prezentate in Anexa 

care face parte lntegranta din prezenta hotarare), 

din 12 august 2022 

HOTARAREA nr. 115 

PLENUL 

CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII 

.,Consiliul Superior al Magistraturii este garantul lndependentel justltiei" 
(art. 133 alin.1 din Constitutie, republicat.1) 

CONSILIUL SUPERJORAL MAGISTRATURII . 
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Data in Bucuresti, la data de 12 august 2022. 

Art. 2 - Prezenta hotarare se comunlca Ministerului Justltlel, potrivit legii. 

Magistraturii, cu observattlle prezentate in Anexa care face parte integranta din prezenta 

hotarare. 

HConsiliul Superior al Magistraturil este garantul independentei justi\iei~ 
(art. 133 alin.1 din Constttuue, republicata) 

)' CONSILIUL SUPERIORAL MAGISTRATURll 
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I. In ceea ce priveste proiectul de lege privind statutul judecatorilor ~i procurorilor 
Sistemul de recrutare a judecatorilor sl procurorilor prin intermediul lnstitutului National al 

Magistraturii, propus in proiect, corespunde conceptual celui actual $i este unul adecvat. Totusi, in ceea ce 
prlveste durata cursurilor la lnstitutul National al Magistraturii, Consiliul Superior al Magistraturii a sustlnut ln 

Tn temeiul dlspozitillor art. 38 alin. (3) din Legea nr. 317 /2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, 
republlcata, cu rnodificarile ~i cornpletarlle ulterioare, 

In baza Hotararii nr. 115 din 12 august 2022 a Plenului Consiliului Superior al Magistraturii: 
Avlzeaza favorabil proiectul de Lege privind statutul judecatorlior si procurorilor, proiectul de Lege 

privind organizarea judiciara $i proiectul de Lege privind Consiliul Superior al Magistraturii, cu observatnle ce 
vor fi prezentate in cele ce urmeaza. 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii considera ca cele trei proiecte de lege transmise spre avizare 
reprezlnta instrumente legislative care vor consolida independenta justitiei ~i vor creste calitatea actului de 
justltle. 

In aspectele cele mai importante care tin de statutul judecatorllor $i procurorilor si de sistemul judiciar, 
in ansamblul sau, proiectele de lege sunt, in esenta, concordante cu viziunea Consiliului Superior al 
Magistraturii, raspunzand atat nevoii de a rnentme acele solutii legislative care si-au dovedit eficienta, cat ~i 
celei de a implementa solutii diferite de cele consacrate, daca acestea din urma nu mai corespund realitatitor 
din sistem. 

In acelasi timp, mai multe dintre solutiile normative propuse prin cele trei proiecte pot fi lrnbunatatite, 
fapt semnalat si de mai multe instants judecstoresti $i parchete care au raspuns consultarii initiate de Consiliul 
Superior al Magistraturii. 

In esenta, Plenul a retinut incidenta urmatoarelor principii structurale in elaborarea reglementarilor 
propuse: 

CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII 

In urma examinarf proiectului de Lege privind statutul [udecatorilor ~i procurorilor, proiectului de Lege 
privind organizarea judiciara ~i proiectului de Lege privind Consiliul Superior al Magistraturii, transmise spre 
avizare de Ministerul Justitiei, 

AVIZ 
referitor la proiectul de Lege privind statutul judecatorilor ~i procurorilor, proiectul de Lege privind 

organizarea judiciara ~i proiectul de Lege privind Consiliul Superior al Magistraturii 

Anexa la Hotararea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 115 din 12 august 2022 

.consiliul Superior al Magistraturii este garantul lndependentei justitlei" 
(art. 133 alin.1 din Constitutie. republicatl:11 
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mod constant ca o durata de 2 ani este suficienta pentru formarea viitorilor judecatori $i procurori. Majorarea 
acestei durate la 3 ani, astfel cum propune proiectul, este de natura a produce dtsfunctlonalitati semnificative 
in functionarea instantelor $i parchetelor din perspectiva resursei umane, cu atat mai mult cu cat nu a fost 
posibila organizarea unor concursuri de recrutare in anul 2020. In plus, propunerea formulate nu a fost 
precedata de 'intocmirea unei evaluari preliminare care sa analizeze evolutia resursei umane in rnagistratura. 
O astfel de propunere va conduce inevitabil la cresterea volumului de activitate ce revine judecatorllor $i 
procurorilor in functie, care este de natura a afecta calitatea actului de justitie, dar $i solutionarea cauzelor 
intr-un termen rezonabil. 

Corelativ, Imbunatattrea procesului de formare initiala a judecatornor $i procurorilor ar putea fi 
asigurata prin cresterea duratei stagiului, de la 1 an la 1 an $i 6 luni, in aceasta perioada formarea avand un 
caracter predominant practic. In acelasl timp, fata de reglementarea actuala, s-a propus o modificare de 
conceptie, in sensul ca judecatoril stagiari sa fie tmplicatl in solutionarea tuturor litigiilor de cornpetenta 
ludecatorulor, realizata in principal prin participarea acestora, cu vot consultativ, la judecarea cauzelor in 
completuri ale instantel constituite din judecatori definitivi, oferindu-le astfel ocazia de a se forma sub 
coordonarea unor judecatort cu experienta. 

Totodata, ca observatie cu caracter general pentru ansamblul reglernentarii, in acord cu pozitia 
exprirnata anterior in mod constant de catre Consiliul Superior al Magistraturii, este necesara eliminarea 
dlspozitiilor din proiect care prevad posibilitatea contestant notei acordate la proba interviului din cadrul 
concursurilor care se desfasoara la nivelul sistemului judiciar, aceasta solutie nefiind in acord cu specificul 
probei. 

Tn ceea ce priveste comisiile de concurs, Plenul a formulat observatia de principiu in sensul ca este 
suficienta reglementarea unui singur vlcepresedinte, iar, din considerente de utilitate practlca, avand in vedere 
necesitatea aslgurarii unei plaje mai largi de selectle, nu ar trebui incluse prevederi referitoare la numirea 
membrilor comisiilor dintre persoanele care au fost inscrise in baza de date a lnstitutului National al 
Magistraturii ~i a Consiliului Superior al Magistraturii ~i care au urmat cursurile privind metodele ~i tehnicile de 
evaluare. 

Fata de observatule formulate cu referire la proiectul de lege privind organizarea judiciara, in vederea 
eficientizarf actului decizional la nivelul lnstitutului National al Magistraturii, se impune extinderea atributitlor 
ce revin directorului, corelativ cu modificarea celor ce revin Consiliului stilntiflc, care ar trebui sa aiba un rol 
consultativ. 

In ceea ce priveste examenul de capacitate, Plenul a formulat observatia ca, pentru a evita fluctuatia 
de personal $i a incuraja stabilitatea in cadrul instantelor $i parchetelor, nu se justifica o noua repartizare a 
judecatorilor $i procurorilor dupa sustinerea acestui examen, cu atat mai mult cu cat se tine sea ma de optiunile 
exprimate de acestia la momentul absolvirii lnstitutului National al Magistraturii. 

Anexa la Hotararea Plenului Consiliului Superior al Mogistraturii nr. 115 din 12 august 2022 

nConsiliul Superior al Magistraturii este garantul independentel justi\iei" 
(art. 133 alin.1 din Constirutle, republicatll) 
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Sub aspectul formaril profesionale, atat pentru a stimula dezvoltarea profesionala a judecatorilor, cat 
$i pentru a raspunde nevoilor lnstantelor, este utila consacrarea la nivel normativ a recornandarii de schimbare 
perlodica a speclaiizartl. Tn acelasl timp, in raport de principiul separarii carierelor judecatorilor $i procurorilor 
(principiu mentinut la nivelul proiectului $i care si-a dovedit eficienta din perspectiva unei mai bune gestionari 
a carierei judecatorilor $i procurorilor $i a organizarf mstantelor $i parchetelor), se impune ca programul de 
formare profesionala continua sa fie aprobat de sectlile corespunzatoare ale Consiliului, iar nu de Plen. De 
asemenea, trebuie avuta in vedere $i utilitatea pe care o poate avea consultarea organlzatlilor profesionale 
ale celorlalte profesii juridice la elaborarea programului de formare profesionala initiala $i continua. 

In ceea ce prlveste evaluarea profesionala a judecatoritor $i procurorilor, Plenul a luat in considerare 
neajunsurile relevate de actuala procedure de evaluare, care, fiind realizata periodic, si-a dovedit lneficienta, 
nefiind de natura sa reprezinte o reala radiografie a perfomantelor sistemului, ci dimpotriva, o analiza forrnala, 
consumatoare de timp. In consecinta, s-a apreciat ca este necesar ca aceasta, pentru a deveni cu adevarat 
eflcienta, sa fie realizata doar atunci cand este necesara, potrivit legii, pentru participarea la concursuri, 
examene sau alte proceduri ori atunci cand se apredaza ca se impune de catre presedintele instantei sau 
conducatorul parchetului ori de catre sectia corespunzatoare a Consiliului. 

Promovarea in functia de judecator la Tnalta Curte de Casatie $i Justitie este gandita ln proiect in doua 
etape, respectiv o proba de evaluare a hotarartlor judecatoresti ale candidatilor, realizata de o comisie de 
examen $i un interviu in fata Sectlei pentru judecatori a Consiliului Superior al Magistraturii. Se reatizeaza astfel 
un real echilibru de decizie intre evaluarea activitatii profesionale a judecatoruiui (unde decizia apartine Tnaltei 
Curti de Casatie $i Justltie) $i evaluarea profilului specific functiei de judecator la instants suprema (care 
apartlne Sectiei pentru judecatori), fiind formulate doar observatii de ordin tehnic. 

Sistemul de promovare in functu de executle a judecatorllor $i procurorilor, propus de proiect, pleaca 
de la premisa mentinerf prornovarf in doua etape, introdusa in anul 2018 $i care asigura selectia pentru 
instantele de nivel superior a celor mai buni judecatori, pe baza activitatll desfasurate de acestia pe parcursul 
a mai multi ani $i a evaluaril calitatii hotararilor judecatoresti. Fostul sistem de promovare, care nu mai exista 
nlcaieri ln Europa, bazat exclusiv pe raspunsurile la o grila de examen, velorizeaza memoria in detrimentul 
experlentel profesionale $i al maturitatii profesionale, $i-a dovedit ineficienta $i a generat proceduri de 
judecata $i hotarari judecatoresti neconforme cu standardele, deserviciul adus intregii societati fiind evident. 
Din perspectiva institutiei promovarii in functil de executie observatiile Consiliului sunt de ordin tehnic, 
intrucat la nivelul proiectului s-au observat unele necorelari care ar fi creat dificultati in aplicarea instttutiel. 

Astfel, referitor la condittlle minime de vechime, avand in vedere deficitul de personal cu care se 
confrunta tribunalele $i pentru a asigura o plaja mai larga de selectle, s-a apreciat ca se impune reducerea 
vechimii minime cerute pentru promovarea in gradul de judecator de tribunal, respectiv procuror la parchetul 
de pe langa tribunal, de la 7 ani, astfel cum s-a propus in proiect, la 5 ani. 

Anexa la Hotorarea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 115 din 12 august 2022 

~Consiliul Superior al Magistraturii este garantul tndependentei justi\iei" 
(art. 133 alin.1 din Constltutie, republicata) 
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Avand in vedere diftcultatite generate anterior de sustmerea a doua probe scrise distincte (pentru 
verificarea cunostintelor teoretice, respectiv a cunostmtelor practice), se impune reglementarea unei singure 
probe scrise de concurs, care sa perrnita verificarea ambelor tipuri de cunostinte, astfel cum se procedeaza in 
prezent, in conformitate cu legislatia secundara. 

in ceea ce prtveste promovarea efectiva, proiectul prevede reducerea conditlei duratei minime de 
functionare efectiva la lnstanta sau parchetul inferior de la 2 ani la 1 an. Pentru asigurarea unei baze largi de 
selectie, se impune mentinerea obllgativitatli de a fi functionat anterior efectiv la instanta sau parchetul 
inferior, fara a se stabili insa o durata minima de functionare, precum $i a conditlei dobandirii anterioare a 
gradului profesional corespunzator instantel sau parchetului la care se sollcita promovarea. 

Pe de alta pa rte, din considerente de ordin practic vizand buna functlonare a instantelor $i parchetelor, 
se impune eliminarea dlspozitiilor referitoare la lnterdlctia delegarii, deta$arii sau transferarii timp de eel putln 
2 ani de la data promovarli pentru judecatorf $i procurorii care au promovat efectiv. 

Totodata, pentru eficientizarea procedurii de promovare efectlva, in vederea rezolvarli cat mai rapide 
a problemelor de personal cu care se confrunta instantele $i parchetele, se impune reglementarea posibilitatii 
valorificarii rezultatului obtinut la concursul de promovare efectiva intr-un termen de 6 luni de la data validarii 
concursului. 

Din perspectiva functiilor de conducere din cadrul sistemului judiciar, Plenul a aratat ca se impune 
mentmerea duratei actuale, de 3 ani, a mandatelor, apreciata ca fiind suficienta pentru atingerea obiectivelor 
manageriale. 

Tn ceea ce prlveste parchetele, observatlile formulate de Consiliu vizeaza cresterea rolului procurorului 
general al Parchetului de pe langa Tnalta Curte de Casatie $i Justitle, atat in cariera procurorilor, cat $i in 
coordonarea activitatii la nivelul Ministerului Public. Este firesc ca Ministerul Public sa fie o structura unitara, 
aflata sub conducerea procurorului general, carula 1i revine in acelasl timp responsabilitatea pentru 
perforrnantele lnstttutiei, conform Constitutlei Romanie], republicata. Din aceasta perspectiva, cum 
responsabilitatea pentru 1ntreaga activitate a Ministerului Public revine procurorului general, nu poate fi 
acceptat ca acesta sa nu aiba nicio competenta referitoare la procedura de numire in cele mai 1nalte functu de 
conducere din Ministerul Public sau la gestionarea carierei procurorilor, din perspectiva delegarilor, inclusivin 
functii de conducere, $i a detasanlor, 

Referitor la functiile de conducere de la nivelul instantelor $i parchetelor, a fost apreclata ca fiind 
corespunzatoare conceptia proiectului, care permite presedlntelui instantei sau conducatorului parchetului, 
ln raport de responsabilitatea acestuia in desfasurarea ln cele mai bune conditii a activitatii instantei sau 
parchetului, sa propuna o echipa managerlala. in acelasi timp, pentru clarificarea unor dificultati ridicate in 
practice ln raport de dlspozitii similare ale legii in vigoare, fiind numeroase situatii cand, din cauza deficitului 
de personal, functule de conducere nu au putut fi ocupate, s-a constatat ca este necesara prevederea in mod 

Anexa la Hotariirea Plenului Consiliu/ui Superior al Magistraturii nr. 115 din 12 august 2022 

.Consiliul Superior al Maglstraturii este gar an tu I lndependentel justi~iei" 
(art. 133 alin.1 din Constltutle, repubhcara) 
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expres a faptului ca pentru delegarea in functille de conducere vizate nu se impune indeplinirea conditittor de 
vechime cerute de lege pentru numirea in aceleast functii, 

Sub aspectul suspendarii din functie a judecatorllor $i procurorilor, s-a apreciat ca nu se justifica o 
suspendare automata din functie in cazul trimiterii in judecata pentru savar~irea oricarei infractiuni, indiferent 
de natura acesteia, ci doar in ipoteza in care se apreciaza, in raport cu circumstantele cauzei, ca se aduce 
atingere prestigiului profesiei. Daca s-a apreciat ca judecatorul sau procurorul poate fi mentinut in functie, 
acestuia i se poate interzice provizoriu exercitarea anumitor atrlbutti pana la solutlonarea definitiva a cauzei. 

Corelativ, nu se impune eliberarea din functie a judecatorilor $i procurorilor in toate sltuathle in care 
acestia au fost condarnnati definitiv pentru infractiuni savar$ite din culpa, ci doar in acele sltuatii in care 
condamnarea s-a dispus pentru lnfractluni in privinta carora sectia corespunzatoare a Consiliului Superior al 
Magistraturii apreciaza ca afecteaza prestigiul justitiei. Aceeasi solutie este necesara $i in cazul pronuntarf unei 
solutil de arnanare a aplicarii pedepsei, renuntare la aplicarea pedepsei, precum ~i renuntare la urmarirea 
penala. 

Tn ceea ce prtveste pensia de serviciu, ca de altfel $i celelalte drepturi ale maglstratilor, acestea au fost 
rnentinute prin proiect, observatfile Consiliului fiind de ordin tehnic. 

In acelasi timp, date fiind rattunile care justifica pensiile de serviciu in cazul magistratilor, dar $i din 
considerente vlzand predictibilitatea normei, s-a apreciat ca pentru persoanele care acced in maglstratura prin 
concursuri organizate dupa intrarea in vigoare a legii, beneficiul pensiei de serviciu trebuie recunoscut cu 
excluderea vechimilor asimilate. 

Sub aspectul drepturilor magistratilor, Plenul a apreciat ca, in raport de demersurile legislative vizand 
acordarea unei compensatii lunare pentru plata ratelor aferente unor credite imobiliare $i avand in vedere 
consacrarea acestei solutii normative pentru alte categorii profesionale (pofitisti, cadre militare, gradati sau 
soldatl profesionlsti), este oportuna introducerea unor prevederi similare in ceea ce ii priveste pe judecatorl ~i 
procurori. Corelativ, doarin masura in care se va adopta propunerea Consiliului, se propune $i limitarea duratei 
pentru care este acordata decontarea contravalorii chiriei la 5 ani pe durata intregii cariere, masura care este 
apta sa incurajeze cumpararea de locuinte, cu consednta limitarii, in timp, a cheltuielilor generate de 
decontarea chiriei. 

Totodata, se impune largtrea sferei beneficiarilor de aslstenta medicala gratuita, prin includerea 
tuturor rudelor de gradul I ale judecatorllor $i procurorilor $i a sferei beneficiarilor pensiei de urrnas prin 
includerea $i a copiilor cu dizabilitat]. 

De asemenea, in raport de problemele de personal ale mstantelor $i parchetelor, se impune 
introducerea unor prevederi pentru incurajarea judecatorilor $i procurorilor sa ramana in profesie dupa 
indeplinirea condltulor de pensionare. 

Anexa la Hotiirarea Plenului Consiliului Superior al Mogistraturii nr. 115 din 12 august 2022 

.. Consiliul Superior al Magistraturii este garantul independentei justitiei" 
(art. 133 alin.1 din Constitutie, republicatA) 

CON SI LI UL SUPERIOR AL MAGISTRATURI I 
W

W
W

.L
U

M
EA

JU
ST

IT
IE

I.R
O



Pagina 6 din 9 Numar de inregistrare in registrul de evidenta a pretucrariior de date cu caracter personal 2359 

(m Calea Plevnei nr. 1418, sector 6, 
'v cod postal 060011 

R""A Website: www.csm1909.ro 
~ Email: secretar_general@csm1909.ro 

f9 Tel: (+40)21-311.69.02 
bd Fax: (+40)21-311.69.01 

II. In ceea ce priveste prolectul de lege privind organlzarea judiciara, solutiile pe care acesta le propune 
sunt, intr-o masura considerabila, concordante cu viziunea Consiliului Superior al Magistraturii referitoare la 
organizarea instantelor $i a parchetelor, existand, insa, ~i unele aspecte a carer reglementare poate fi 
'imbunatatita. 

In primul rand, trebuie revizuite dispozftlile din proiect referitoare la atributllle conducatoriior 
instantelor. Competentele legale ale presediotllor instantelor judecatoresti trebuie sa reflecte rolul $i 
responsabihtatile acestora, fiind necesara asigurarea unui just echilibru intre prerogativele functiei $i 
raspunderea pentru mandatul indeplinit. Presedinti! poarta responsabilitatea organizarf $i functionarll 

Sub un alt aspect, consecvent luarilor de pozltie anterioare ale Consiliului Superior al Magistraturii, 
Plenul a apreciat ca trebuie eliminate prevederile care restrang nejustificat libertatea de exprimare a 
judecatortlor ?i procurorilor. 

In ceea ce priveste raspunderea disciplinara a magtstratilor-asistenn, se impune mentinerea soluttet 
legislative actuate, potrivit careia acestia raspund disciplinar in condttnle prevazute de lege pentru judecatori, 
avand in vedere faptul ca principala atributie a magistratilor-asistenti consta in redactarea hotararilor 
judecatoresti, iar aceasta atributie impune reglementarea raspundent disciplinare in condttn similare cu cea a 
judecatorllor. 

In materia raspunderf patrimoniale, Plenul apreciaza ca nu se impune comunicarea catre judecator $i 
procuror a actlunf formulate de persoana vatamata impotriva statului $i nici lnterventia magistratuluiln acest 
litigiu, avand 'in vedere numaru! potential ridicat de astfel de aqiuni, unele dintre acestea putand avea caracter 
sicanatoriu, ln masura in care actiunea formulate va fi admisa, cu caracter definitiv, judecatorui sau procurorul 
vizat i$i poate formula toate apararile in cadrul procedurii de constatare a relei credinte sau a gravei neglijente. 

$i alte modificari $i completart sunt necesare in aceeasl materie, dintre care pot fi mentlonate 
prevederea comunicarll catre [udecatorul sau procurorul vizat a hotararii adoptate de Sectia corespunzatoare 
a Consiliului Superior al Magistraturii, dar $i a unor aspecte procedurale vizand calea de atac impotriva acestei 
hotarari sau reglementarea aslgurarll profesionale obligatorii a judecatorilor $i procurorilor. 

Sub aspectul raspunderil disciplinare s-au formulat in principal observatii referitoare la necesitatea 
mentlnerf sau reformularea unor abateri disciplinare, printre care se numara sl cea referitoare la necesitatea 
reglementarii abaterii disciplinare constand in ,,nerespectarea deciziifor Cu,tii Constitufionale ori a deciziilor 
pronuniate de Tnalta Curte de Cosotie $i Justitie f n sotuttonarea recursurilor l. n interesul legii sau a hotiututtor 
Curtii de Justitie a Uniunii Europene". Mai mult, din ratiuni similare, de aceiasi regim juridic ar trebui sa 
beneficieze si hotararile Curtf de Justitie a Uniunii Europene, context in care reglementarea ar trebui 
cornpletata cu ipoteza nerespectarn acestor hotarari. De altfel, o pozitie similara a fost expnmata de Consiliu 
$i prin Hotararea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 86/2022 prin care a fost avizata negativ 
propunerea legislativa pentru abrogarea lit.s) a art. 99 din Legea nr. 303/2004. 

Anexa la HotartJrea Plenu/ui Consi/iului Superior al Magistraturii nr. 115 din 12 august 2022 

.Consiliul Superior al Magistraturii este garantul Independentei justi\iei" 
(art. 133 alin.1 din Constitutie, republicata) 
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corespunzatoare a instantelor pe care le conduc, prin implementarea planului managerial pe baza carula au 

fast numitl, suportand consecintele pentru neindeplinirea obiectivelor asumate. Prin urmare, sectlile trebuie 

lnfimtate la propunerea presedinteiui, prin hotarare a Seqiei pentru judecatori a Consiliului Superior al 

Magistraturii, iar componenta sectutor $i a completurilor specializate, dar $i a celorlalte completuri trebuie 

stabillta de presedintele instantei, cu avizul colegiului de conducere. Din considerente similare, dar $i din 

ratiuni tinand de necesitatea asigurarii unei practici unitare, constituirea completului de dlvergenta trebuie sa 

se realizeze prin includerea, ln completul de judecata, a presedlntetui de sectie sau, dupa caz, a presedintelui 

instantel. 

Tn acelasi sens, ln considerarea rolului presedintelui ln managementul instantei este necesar a se 

prevedea $i ca atributiile acestuia pot fi exercitate de vicepresedinte doar ln lipsa presedintelui, precum $i 

faptul ca in exercitarea atributtllor, presedintele poate fi ajutat de vicepresedinte. 

Consecvent preocuparil pentru eficientizarea managementului institutidor din sistemul judiciar, Plenul 

Consiliului Superior al Magistraturii apreclaza ca proiectul trebuie sa asigure prerogativele necesare ln acest 

sens pentru directorul lnstitutului National al Magistraturii, inclusiv in ceea ce priveste selectia, evaluarea si 

mentinerea 1n functie a personalului de instruire. 

Sub un alt aspect, este necesar ca auditarea externa a sistemului informatic de repartizare aleatorie a 

cauzelor pe completurile de judecata, pe care o prevede proiectul, sa vizeze exclusiv aspecte tehnice, celelalte 

aspecte, inclusiv vicierea sau influentarea repartlzarli aleatorii, facand obiectul controalelor efectuate de 

tnspectia Judiciara. De asemenea, se impune ca auditarea tehnica sa fie realizata de catre o entitate 

independenta, pentru asigurarea garantiilor de obiectivitate. 

Plenul Consiliului rernarca, ,n acelasi timp, $i solutla cu caracter de noutate pe care proiectul o prevede 

in ceea ce priveste gestionarea bugetului curtllor de apel, tribunalelor, tribunalelor specializate $i al 

judecatorillor, aprobat pentru cheltuielile de personal, ln sensul ca aceasta se va realiza de catre presedintele 

Tnaltei Curti de Casatie $i Justitie. Demersul propus prin proiect constituie un progres, insa, 7n acord cu pozltia 

constant exprlrnata anterior de Consiliul Superior al Magistraturii, Tnalta Curte de Casatie $i Justitie trebuie sa 

preia In integralitate bugetul instantelor. 

Aceasta preluare nu se poate realiza 7nsa decat etapizat, sens in care, lntr-o prima eta pa, incepand cu 

data intrarii in vigoare a Legii bugetului de stat pe anul 2023, este necesara preluarea bugetului pentru 

cheltuielile de personal pentru judecatori, inclusiv pentru alte categorii de cheltuieli intrinsec legate de 

cheltuielile de personal. Ulterior, in termen de 5 ani de la data intrarii in vigoare a legii, Tnalta Curte de Casatie 

~i Justitie va prelua $i bugetul pentru celelalte cheltuieli ale curtilor de apel, tribunalelor, tribunalelor 

specializate $i judecatorulor. 

Anexa la Hotararea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 115 din 12 august 2022 

"Consiliul Superior al Magistraturii este garantut independen\ei justitiei" 
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Ill. In ceea ce priveste proiectul de lege privind Consiliul Superior al Magistraturli 
Referitor la alegerea membrilor Consiliului Superior al Magistraturii, se impune mentlnerea principiului 

desemnarli $i alegerii cu majoritate a acestora, principiu care, de altfel, caracterizeaza orice scrutin electoral $i 
care asigura reprezentativitatea membrilor Consiliului la nivelul sistemului judiciar. In consecinta, in cazul in 
care in primul tur de scrutin nu se obtine majoritatea, este necesara organizarea unui nou tur de scrutin. 

De asemenea, este necesara reglementarea posibilitatii pentru judecatorii $i procurorii votanti de a-sl 
exprima votul negativ, irnpunandu-se adaptarea procedurii de vot la aceasta situatie, atat in procedura de 
desemnare a candldatilor, cat $i in procedura de alegere a membrilor Consiliului Superior al Magistraturii. 

Referitor la functionarea Consiliului Superior al Magistraturii, este necesara modificarea 
reglernentarilor privind sedlnta de constituire, pentru corelarea acestora cu procedura de alegere a membrilor 
Consiliului. 

Mai mult, desl proiectul de lege prevede o serie de reglementari in caz de vacanta a functiel de 
oresedinte al Consiliului Superior al Magistraturii sl in caz de interimat, este necesara evitarea fragmentarii 
excesive a exercitaril atributlilor manageriale in sltuathle vizate. 

Cu privire la atributiile Consiliului Superior al Magistraturii, avand in vedere principiul separaril 
carierelor judecatorilor si procurorilor, trebuie delimitate corespunzator atnbutule Plenului $i sectiilor 
corespunzatoare ale Consiliului Superior al Magistraturii. In acest sens, este necesara eliminarea din proiect a 
atrlbutiei Plenului Consiliului referitoare la aprobarea programului de formare continua a judecatorilor $i 
procurorilor. De asemenea, atrlbutia de convocare a adunarilor generale ale judecatorilor ~i procurorilor 
trebuie sa revina sectlllor corespunzatoare a Consiliului Superior al Magistraturii, $i nu Plenului. Referitor la 
sesizarea ministrului justitiei cu privire la necesitatea initierii sau modificarll unor acte normative in domeniul 
justitiei, cornoetentele Plenului trebuie sa vizeze actele normative care privesc atat instantele, cat $i 
parchetele, iar atrtoutnle sectillor corespunzatoare se refera la actele normative in domeniile de competenta 
ale acestora. 

De asemenea, activitatea de supraveghere a operatlunilor de prelucrare a datelor cu caracter personal 
de catre lnstante in exercitiul functiel lor judiciare nu ar trebui realizata de catre Consiliul Superior al 
Magistraturii, ci de catre Ministerul Justltlel, avand in vedere faptul ca aplicatia ECRIS este gestionata de acest 
minister. 

In domeniul raspunderlt disciplinare, sunt necesare reglementarea unui termen de prescrlptie a 
raspunderii disciplinare $i mentinerea prevederilor in vigoare in ceea ce priveste termenul de prescriptle a 
exercitarii actiunii disciplinare. Totodata, corelativ propunerilor formulate de Consiliul Superior al Magistraturii 
cu referire la proiectul de Lege privind statutul judecatorilor $i procurorilor, se impune inserarea unor 
prevederi privind procedura disciplinara in cazul magtstratilor-asistenti. 

Pentru a se asigura desfasurarea in bune conditil a activitatii Consiliului, se impune reglementarea unor 
aspecte procedurale in cazul incetarii calitatii de membru al Consiliului inainte de expirarea mandatului. 

Anexa la Hotararea Plenului Consiliu/ui Superior al Magistraturii nr. 115 din 12 august 2022 

MConsiliul Superior al Magistraturil este garantul lndependentei justiJiet 
(art. 133 alin. 1 din Constitutle, republlcatli) 

CONSILIUL SUPERJORAL MAGlSTRATURII 
W

W
W

.L
U

M
EA

JU
ST

IT
IE

I.R
O



F9 Tel: (+40)21-311.69.02 ~ Website: www.csm1909.ro @ Calea Plevnei nr. 1418, sector 6, 
bd Fax: (+40)21-311.69.01 ~ Email: secretar_general@csm1909.ro '\/ cod postal 060011 
Numor de lnreqistrare ln registrul de evidenta a orelucrariior de date cu carocter personal 2359 Pagina 9 din 9 

Pentru imbunatatirea procedurii de evaluare a inspectorilor judiciari, se impune ca aceasta sa fie 
realizata doar atunci cand este necesara, potrivit legii, pentru participarea la concursuri, examene sau alte 
proceduri sau ori de cate ori este respins, ln conditlile legii, un raport elaborat de acestla. 

f n scopul de a facilita activitatea de analiza la nivelul lnitlatorului, precum ~i In cadrul Parlamentului 
Romanlel, vor fi 1naintate propuneri concrete de modificare $i completare a textelor proiectelor, in acord cu 
toate observatiile retlnute de Plenul Consiliului Superior al Magistraturii. 

Referitor la mspectia Judiciara, avand in vedere principiul independentei operationale care 
caracterizeaza activitatea acesteia, este necesara mentinerea solutiei din reglementarea actuala, in 
conformitate cu care inspectorul-sef al lnspectlei Judiciare este ordonator principal de credite. 

De asemenea, observatiile Consiliului au vizat crearea unui just echilibru intre lnspectle $i Consiliul 
Superior al Magistraturii, din perspectiva recrutarii inspectorilor (pe baza de examen scris organizat la nivelul 
tnspectiei, prin care se evalueaza cornpetenta profeslonala, $i interviu in fata Sectiei corespunzatoare, pentru 
verificarea compatibilitatf candidatilor cu profilul functiei). Totodata, s-a apreciat ca, in cazul functiilor de 
conducere de la nivelul lnspectlel nu trebuie rnentinuta verificarea pe baza testelor grila, complet inadecvata 
1n aceasta situatie $i care nu se regaseste ln cazul niciuneia dintre functiile de management de top de la nivelul 
sistemului judiciar. 

Avand 1n vedere specificul activltatli inspectorilor judiciari, dar $i organizarea $i functionarea tnspectiei 
Judiciare, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii apreciaza ca nu exista nicio justificare obiectiva pentru un 
nou organ de conducere, fiind necesara eliminarea din cuprinsul proiectului de fege a tuturor referirilor la 
colegiul de conducere al lnspectiel Judiciare. 

In ceea ce priveste atributiile inspectorului sef, prevederile trebuie completate cu atributli specifice 
vizand propunerea catre Plenul Consiliului a proiectelor de regulamente specifice, aprobarea altor 
regulamente $i proceduri operationale in cazurile reglementate, numirea membrilor comisiilor de evaluare 
s.a. 

Anexa la notorareo Plenului Consiliului Superior al Mogistroturii nr. 115 din 12 august 2022 

.. conslliul Superior al Magistraturii este garantul independentet jusritle]" 
(art. 133 alin.1 din Constitutie, republicati\) 

CONSlLIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII 

t, 

W
W

W
.L

U
M

EA
JU

ST
IT

IE
I.R

O


