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Nr. 
crt. 

Număr 
lucrare Descriere lucrare 

1. 2546/2017 Solicitarea Ministerului Justiției, de avizare, de către Consiliul Superior al 
Magistraturii, în temeiul art. 38 alin. (3) din Legea nr. 317/2004, a proiectului de 
Ordonanţă de Urgenţă a Guvernului pentru modificarea şi completarea Codului 
Penal şi a Codului de Procedură Penală, transmis Consiliului la data de 
31.01.2017. 
Solutie 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a constatat ca fiind rămasă fără obiect  
solicitarea Ministerului Justiției, de avizare, de către Consiliul Superior al 
Magistraturii, în temeiul art. 38 alin. (3) din Legea nr. 317/2004, a proiectului de 
Ordonanţă de Urgenţă a Guvernului pentru modificarea şi completarea Codului 
Penal şi a Codului de Procedură Penală, transmis Consiliului la data de 31.01.2017, 
având în vedere că Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 13/2017 pentru 
modificarea şi completarea Legii nr. 286/2009 privind Codul penal şi a Legii nr. 
135/2010 privind Codul de procedură penală, a fost publicată în Monitorul Oficial al 
României, nr. 92/01.02.2017. 

 
----------------- 
Documente 
1) Solicitarea Ministerului Justiției, transmisă la data de 31.01.2017. [descarcă] 

2. 2656/2017 Iniţiativa președintelui Consiliului Superior al Magistraturii de sesizare a Curţii 
Constituţionale în temeiul art. 146 din Constituţia României. 
Solutie 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii, după suplimentarea ordinii de zi, a luat 
act de iniţiativa preşedintelui Consiliului Superior al Magistraturii în ceea ce priveşte 
sesizarea Curţii Constituţionale potrivit art. 146 lit. e) din Constituţia României. 

 

Totodată, Plenul a hotărât susţinerea iniţiativei preşedintelui Consiliului Superior al 
Magistraturii în ceea ce priveşte sesizarea Curţii Constituţionale potrivit art. 146 lit. 
e) din Constituţia României. 

http://emap.csm1909.ro/Documente.aspx?path=emap_docs/200704Documente/1154000000744311.pdf


 
----------------- 
Documente 
1) Iniţiativa președintelui Consiliului Superior al Magistraturii de sesizare a Curţii 
Constituţionale în temeiul art. 146 din Constituţia României. [descarcă] 

3. 2659/2017 Emiterea unui mesaj al Plenului Consiliului Superior al Magistraturii în contextul 
actual al adoptării anumitor acte normative, referitor la apărarea independenţei 
sistemului judiciar. 
Solutie 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii, după suplimentarea ordinii de zi a 
şedinţei, a hotărât  emiterea unui mesaj public referitor la apărarea independenţei 
sistemului judiciar în ansmablul său, în contextul adoptării anumitor acte 
normative. 

 
----------------- 
Documente 
1) Mesaj public pentru apărarea independenţei sistemului judiciar în ansamblul 
său. [descarcă] 

 

http://emap.csm1909.ro/Documente.aspx?path=emap_docs/200704Documente/1154000000744713.pdf
http://emap.csm1909.ro/Documente.aspx?path=emap_docs/200704Documente/1154000000744715.pdf

