
ROMANIA SENAT
NTE; 2PRE;

Nr.I. 'MiM\
Bucure§ti,

PRIMUL MINISTRU mamwm

Stimate domnule Pre§edinte,

Va transmitem, alaturat, Proiectul de Lege privind unele mdsuri aplicabile in 

anul 2020 referitoare la concursul de admitere la Insitutul National al Magistraturii,

formarea profesionald inifiald a judecdtorilor §i procurorilor, examenul de absolvire a 

Insitutului National al Magistraturii, stagiul §i examenul de capacitate al judecdtorilor 

§i procurorilor stagiari, mpdificat §i completat ca urmare a includerii unor 

amendamente formulate de senatori §i deputati in conformitate cu art. 114 alin.(3) din 

Constitutie, acceptate de Guvern.

■u stima-
771 ^ m 

UDOVIC ORBAN

Doninului senator Teodor -Viorel MELE§CANU 

Pre§edintele Senatului
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Lege
privind unele masun aplicabiletn anul 2020 refehtoare la concursul de admitere la Institutul 

National al Magistraturil, formarea profesionala ini(iala a judecatorilor procurorilor, 
examenul de absoMre a Institutului National al Magistratuhi, stagiul examenul de capacitate

al judecatorilor ^1 procurorilor stagiari

ParlamentuI Romaniei adopta prezenta lege:

Articol unic • Admiterea la Institutul National al Magistraturii in anul 2020, precum si formarea 
profesionala inip’ala, examenul de absolvire a Institutului National al Magistraturii, stagiul ji 
examenul de capacitate ale auditorilor de justitie admifi la Institutul National al Magistraturii in anul 
2020 se organizeaza §i se desfa^oara potrivit prevederilor art. 1 • 12 si 16 din Ordonanta de urgenta 
a Guvernului nr. 7/2019 privind unele masuri temporare referitoare la concursul de admitere la 
Institutul National al Magistraturii, formarea profesionala initiala a judecatorilor |i procurorilor, 
examenul de absolvire a Institutului National al Magistraturii, stagiul ^i examenul de capacitate al 
judecatorilor si procurorilor stagiari, precum ^i pentru modificarea ji completarea Legii nr. 303/2004 
privind statutul judecatorilor |i procurorilor, Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciara |i Legii 
nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, cu modificarile ulterioare.
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EXPUNERE DE MOTIVE

Secfiunea 1
Titlul proiectului de act normativ 

Proiect de Lege
privind unele masuri apMcabile in anul 2020 referitoare la concursul de admitere la Institutul 

National al Maglstraturil, formarea profeslonala initlala a judecatorilor procurorilor, examenul de 
absolvfre a Institutului National al Magistraturii, stagiul 51 examenul de capacitate al judecatorilor

procurorilor staglari

Sectiunea a 2-a
Motivul emiterii actului normativ

1. Descrierea situariei actuate
Prin Legea nr. 242/2018 pentru modificarea 51 completarea Legii nr. 303/2004 privind statutul 
judecatorilor ^i procurorilor au fost aduse modificari si completari substantiate concursului de admitere 
la Institutul National al Magistraturii, formarii profesionale initiate a judecatorilor si procurorilor, 
examenului de absolvire a Institutului National al Magistraturii, stagiului judecatorilor si procurorilor.
La solicitarea Consiliului Superior al Magistraturii, Guvernul, prin Ordonanta de urgent! a Guvernului nr. 
7/2019, a adoptat masuri legislative cu caracter temporar, aplicabile pentru concursul de admitere la 
Institutul National al Magistraturii organizat in 2019, formarea profesionala initial! a judec!torilor si 
procurorilor, examenul de absolvire a Institutului National al Magistraturii, stagiul examenul de 
capacitate al judec!torilor si procurorilor stagiari, m!suri legislative cu caracter derogatoriu de la 
dispozitiile Legii nr. 303/2004 astfel cum au fost modificate si completate prin Legea nr. 242/2018, 
apreciindu-se c! pentru aplicarea noilor dispozitii in materie este imperios necesar! asigurarea unui 
interval de timp rezonabil pentru preg!tirea sistemului judiciar §i a Institutului National al Magistraturii. 
Prin corespondenta nr. 23.059 din 29.11.2019, urmare unei solicitari a Ministerului Justitiei, Consiliul 
Superior al Magistraturii, analizand impactul aplic!rii, incepand cu data de 1 ianuarie 2020, a dispozitiilor 
legale asupra c!rora se intervine prin proiectul de lege, a ar!tat faptul c! neadoptarea unor m!suri 
legislative care sa amane aplicarea acestora are potentialul de a afecta desfasurarea corespunzatoare a 
activit!tii Institutului National al Magistraturii si, implicat a instantelor si parchetelor.
Astfel, Consiliul Superior al Magistraturii a apreciat ca imprejur!rile care au fundamental adoptarea prin 
Ordonanta de urgent! a Guvernului nr. 7/2019 a unor m!suri temporare referitoare la concursul de 
admitere la institutul National al Magistraturii, formarea profesional! initial! a judec!torilor §1 
procurorilor, examenul de absolvire a Institutului National al Magistraturii, stagiul ^i examenul de 
capacitate al judecatorilor ji procurorilor stagiari subzista si in prezent, fiind necesar!, din perspectiva 
asigur!rii unor conditii optime de ocupare a schemelor de personal la instantele judec!toresti ^i parchetele 
de pe langa acestea, 0 intervenrie legislativ! similar! si pentru anul 2020.________________________
2. Schimbari preconizate
Tmprejur!rile care au fundamental adoptarea prin Ordonanta de urgent! a Guvernului nr. 7/2019 a unor 
masuri temporare referitoare la concursul de admitere la Institutul National al Magistraturii, formarea 
profesional! initial! a judec!torilor §i procurorilor, examenul de absolvire a Institutului National al 
Magistraturii, stagiul 51 examenul de capacitate al judecatorilor ^i procurorilor stagiari subzista si in 
prezent, fiind necesar!, din perspectiva asigur!rii unor conditii optime de ocupare a schemelor de personal 
la instantele 3ud€c!toresti si parchetele de pe langa acestea, o interventie legislativ! in sensul ca 
dispozitiile art. 1-12 si art. 16 din Ordonanta de urgent! a Guvernului nr. 7/2019 s! fie aplicabile si 
concursului de admitere la Institutul National al Magistraturii organizat in anul 2020, formarii profesionale 
ini^iale $1 examenului de absolvire a Institutului National al Magistraturii pentru auditorii de justi^ie admi§i 
la Institutul National al Magistraturii in anul 2020, precum ^i stagiulului 51 examenului de capacitate ale 
acestora.
Potrivit dispozitiilor legale cuprinsein Legea nr. 242/2018, verificarea condi^iei de buna reputable ji a 
aptitudinii psihologice a candida^ilor la concursul de admitere la Institutul National al Magistraturii se va 
face anterior sus^inerii probelor de concurs, situatie care reclama asigurarea resurselor umane specializate
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care sa realizeze aceste verificari prealabile pentru un numar de cateva mii de candidati la concursul de 
admitere la Institutul National al Magistraturii.
Luand in considerare cele mai sus expose, aplicarea noilor dispozitii legale introduse prin Legea nr. 
242/2018 este de natura sa genereze provocari majore sub aspectul organizarii in bune conditii a 
examenului de admitere la Institutul National al Magistraturii pentru anul 2020.
De asemenea, marirea duratei formarii initiale, de la 2 la 4 ani, va afecta in mod substantial asigurarea 
resurselor umane (judecatori si procurori) la nivelul instantelor si parchetelor, in condi^iile in care timp 
de 2 ani nu vor mai exista absolven^i ai Institutului National al Magistraturii din randul carora sa poata fi 
numiti judecatori/procurori stagiari.
Totodata, masurile privind formarea auditorilor de justitie pe o perioada de 4 ani, in loc de 2 ani cat este 
in prezent, presupune in mod necesar si asigurarea resurselor bugetare corespunzatoare, inclusiv a 
infrastructurii necesare (sediu, sali de cursuri, decontare materiale de studiu, spatii de cazare etc.).
De asemenea, masurile au fost introduse in legislate prin Legea nr. 242/2018 fara a se efectua un studiu 
de impact care sa reflecte efectele noii constructii, inclusiv din perspectiva necesarului de formatori, 
pregatirii, selectiei si recrutarii formatorilor si a alcatuirii programei de formare.
Prezentul proiect de lege are un caracter de sine statator, vizand masuri temporare aplicabile in anul 2020 
pentru admiterea la Institutul National al Magistraturii, precum si alte aspecte indisolubil legate de 
admiterea la Institutul National al Magistraturii. Intrucat aplicarea in practica a dispozitiilor referitoare la 
organizarea concursului de admitere la Institutul National al Magistraturii in anul 2019 - inclusiv in ceea 
ce priveste adoptarea regulamentelor de aplicare a legii - a aratat ca pot exista intarzieri care sa afecteze 
derularea procedurilor, motiv pentru care concursul de admitere pentru anul 2019 se desfasoara in 
perioada 17.09.2019-20.02.2020, prin depasirea perioadei normale de desfasurare a acestui concurs, este 
necesara o interventie legislativa urgenta care sa permita organizarea si derularea in conditii optime si 
fara intarzieri a concursului.
3. Alte informatii: Nu au fost identificate.

Sec^iunea a 3-a
ImpactuI socio-economic al proiectului de act normativ

1. Impact macro-economic:
Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect
2. Impact asupra mediului de afaceri 
Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect 

ImpactuI asupra sarcinilor administrative 
Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect 
Z^.lmpactul asupra intreprinderilor mici ^i mijlocii 
Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect
3. Impact social:
Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect
4. Impact asupra mediului
Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect.

Secfiunea a 4-a
ImpactuI financiar asupra bugetului general consolidat, 

atat pe termen scurt, pentru anul curent, cat $i pe termen lung (pe 5 ani)
- in mii lei •

Urmatorii patru aniIndicatori Anul
curent

Media pe 
cinci ani

2 3 4 61 5 7
1. Modificari ale veniturilor 
bugetare, plus/minus, din care: 
a) buget de stat, din acesta:

i. impozit pe profit
ii. impozit pe venit
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iii. TVA DE PLATA
b) bugete locale

i. impozit pe profit
c) bugetul asigurarilor sociale de 
stat:

1. contribu^ii de asigurari
2. Modificari ale cheltuielilor 
bugetare, plus/minus, din care:
a) buget de stat, din acesta; 

cheltuieli de personal 
bunuri §i servicii

b) bugete locale: 
cheltuieli de personal 
bunuri ^i servicii

c) bugetul asigurarilor sociale de 
stat:

1.

ii.

i.
ii.

i. cheltuieli de personal
ii. bunuri $i servicii

3. Impact financiar, plus/minus, 
din care:
a) buget de stat
b) bugete locale
4. Propuneri pentru acoperirea 
cresterii cheltuielilor bugetare

Nu este cazul.

5. Propuneri pentru a compensa 
reducerea veniturilor bugetare

Nu este cazul

6. Calcule detaliate privind 
fundamentarea modificarilor 
veniturilor §i/sau cheltuielilor 
bugetare

Sec^iunea a S-a
_______________ Efectele proiectului de act normativ asupra legislatiei Tn vigoare________
1. Proiecte de acte normative suplimentare:

Compatibilitatea proiectului de act normativ cu legislatia m domeniul achizitiilor publice 
Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect.
2. Compatibilitatea proiectului de act normativ cu legislatia comunitara m materie: 
Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect.
3. DecizH ale Curtii Europene de Justitie alte documente: 
Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect.
4> Evaluarea conformitatii:

Gradul de conformitate (se 
conformeaza / nu se 
conformeaza)

Denumirea actului 
documentului comunitar, 
numarul, data adoptarii $1 data 
publicarii

Comentariisau

5. Alte acte normative $i sau documente internationale din care decurg angajamente 
Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect.

Sectiunea a 6-a
Consultarile efectuateTn vederea elaborarii proiectului de act normativ
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1. informatil privind procesul de consultare cu organiza^iite neguvernamentale, institute de cercetare 
$i alte organisme implicate:
Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect.
2. Fundamentarea alegerii organiza^iilor cu care a avut loc consultarea precum §i a modului Tn care 
activitatea acestor organiza^ii este legata de obiectui proiectului de act normativ 
Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect.
3. Consultaiile organizate cu autoritafife administra^iei publice locale, Tn situafia Tn care proiectul de 
act normativ are ca obiect activlta^i ale acestor autoritati, Tn condi^iile Hotararii Guvernului 
nr.521/2005 privind procedura de consultare a structurilor asociative ale autorita^ilor administratiei 
publice locale la elaborarea proiectelor de acte normative:
Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect.
4. Consultarile desfa^urate Tn cadrul consiliilor interministeriale Tn conformitate cu prevederile 
Hotararii Guvernului nr.750/2005 privind constituirea consiliilor interministeriale permanente 
Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect.
5. Informatii privind avizarea de catre:
a) Consiliul Legislativ
b) Consiliul Suprem de Aparare a Jan\
c) Consiliul Economic ^i Social
d) Consiliul Concurenfei
e) Curtea de Conturi
Este necesar avizul Consiliului Superior al Magistraturii. 
Este necesar avizul Consiliului Legislativ.

Sectiunea a 7-a
Activitafi de informare publica privind elaborarea 

$i implementarea proiectului de act normativ

1. Informarea societa^ii civile cu privire la necesitatea elaborarii proiectului de act normativ:
Proiectul a fost afisat pe site-ul Ministerului Justitiei. ________________________________________
2. Informarea societaTii civile cu privire la eventualul impact asupra mediului Tn urma implementarii 
proiectului de act normativ, precum $i efectele asupra sanatatii $i securita^ii cetafenilor sau 
diversita(ii biologice:
Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect.

SecTiunea a 8<a 
Masuri de implementare

1. Masurile de punere Tn aplicare a proiectului de act normativ de catre autoritafile administra^iei 
publice centrale ;i/sau locale - TnfiinTarea unor noi organisme sau extinderea competenfelor 
instituri'ilor existente
Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect.
2. Alte informafii:
Nu au fost identificate.

Fafa de cele prezentate, a fost elaborat prezentui proiect de Lege, pe care Tl supunem Guvernului spre 
aprobare.

MinistruU^ftiti^

Catalin - Marian PREDOlU
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