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GUVERNUL ROMÂNIEI  
 
 
 
 

Ordonanță de urgență 
pentru completarea articolului 67 din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al 

Magistraturii 
 
 

 
 
 
Având în vedere că potrivit art. 65 alin. (2) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior 
al Magistraturii, republicată, cu modificările  ulterioare, Inspecția Judiciară este condusă 
de un inspector-şef, care exercită funcția de conducere şi organizare a activității Inspecției 
Judiciare, ajutat de un inspector-şef adjunct, numiţi prin concurs organizat de Consiliul 
Superior al Magistraturii; 
 
Luând în considerare că potrivit prevederilor art. 67 din Legea nr. 317/2004, republicată, 
cu modificările ulterioare, mandatul inspectorului-şef şi al inspectorului-şef adjunct este de 
3 ani, putând fi reînnoit o singură dată, în condiţiile legii; 
 
Întrucât dispozițiile Legii nr. 317/2004, republicată, cu modificările ulterioare, nu 
reglementează situația în care mandatele funcțiilor de inspector-șef și inspector-șef adjunct 
al Inspecției Judiciare expiră înainte de finalizarea concursurilor pentru ocuparea acestor 
funcții și nici posibilitatea exercitării cu titlu interimar a funcțiilor de inspector-șef și 
inspector – șef adjunct, în situația în care acestea devin vacante din alte motive; 
 
Ținând seama de  importanța instituției Inspecției Judiciare pentru menținerea unui corp al 
magistraturii integru și care să se bucure de toate garanțiile de independență și 
imparțialitate, activitatea desfășurată de această instituție urmărind îmbunătăţirea calităţii 
actului de justiţie, a eficienţei şi eficacităţii sistemului judiciar, prin intermediul 
verificărilor şi evaluărilor realizate potrivit legii; 
 
Luând în considerare că vacantarea funcției de inspector-șef al Inspecției Judiciare are 
repercusiuni negative asupra desfășurării activității acestei instituții și asupra procedurilor 
de cercetare disciplinară a magistraților, în condițiile în care inspectorul-șef are atribuții 
concrete în procedura disciplinară, confirmând rezoluțiile inspectorului judiciar; 
 
Față de faptul că mandatul conducerii Inspecției Judiciare a expirat la data de 1 septembrie 
2018 și nu există o dispoziție legală care să reglementeze expres modul de asigurare a 
interimatului pentru aceste funcții; 
 
Ținând cont de necesitatea asigurării interimatului de către persoane care au dat dovada 
competenței profesionale și manageriale, exercitând deja funcțiile respective, având o 
cunoaștere aprofundată a activității Inspecției Judiciare și susținând un concurs atât la 
momentul numirii inițiale, cât și la momentul reînvestirii pentru un nou mandat, în condițiile 
legii;  
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Considerând că situația prezentată mai sus este una  extraordinară a cărei reglementare nu 
poate fi amânată, fiind necesară o intervenție urgentă de natură legislativă care să acopere 
lacuna legislativă în această materie; 
 
 
Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă. 
 

Art. I – La articolul 67 din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, 

republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 628 din 1 septembrie 2012, cu 

modificările ulterioare, după alineatul (6) se introduc două alineate noi, alin. (7) și (8), cu 

următorul cuprins: 

“(7) În situația vacantării funcției de inspector-șef  sau, după caz, de inspector-șef adjunct 

al Inspecției Judiciare ca urmare a expirării mandatului, interimatul funcției se asigură de 

inspectorul-șef sau, după caz, de inspectorul-șef adjunct ale căror mandate au expirat, până 

la data ocupării acestor funcții în condițiile legii.  

(8) În caz de încetare a mandatului de inspector-șef ca urmare a altor situații decât 

expirarea mandatului, interimatul funcției se asigură de către inspectorul-șef adjunct până 

la data ocupării acestei funcții în condițiile legii,  iar în caz de încetare a mandatului de 

inspector-șef adjunct ca urmare a altor situații decât expirarea mandatului, interimatul 

funcției se asigură de către un inspector judiciar numit de inspectorul-șef  până la data 

ocupării acestei funcții în condițiile legii”.    

 
Art. II – Prevederile art. 67 alin. (7) din Legea nr. 317/2004 se aplică și situațiilor în care 
funcția de inspector-șef sau, după caz, de inspector- șef adjunct al Inspecției Judiciare este 
vacantă la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.  
 


