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˝Consiliul Superior al Magistraturii 
este garantul independenţei justiţiei˝ 

(art. 133 alin. 1 din Constituţie, 
republicată) 

Direcţia legislaţie, documentare şi contencios                                                     Nr.  26058/2016                      
 
Secretar general,                                                                          Lucrarea se publică, după anonimizare, 
Judecător Roza Marcu                                                                  în zona din EMAP accesibilă magistraţilor 

DA 
 

NU 

 PUNCT DE VEDERE 
referitor la modificarea regulamentelor concursurilor organizate de Consiliul Superior al 

Magistraturii, în sensul sancționarii membrilor comisiilor de elaborare a subiectelor care sunt 
răspunzători, din rea – credință sau gravă neglijență, de admiterea contestațiilor, cu consecința 

modificării baremului acestor concursuri 
 
 

În ședința din 15 noiembrie 2016, Comisia nr. 2 – Eficientizarea activităţii  Consiliului 
Superior al Magistraturii şi a instituţiilor coordonate; parteneriatul cu instituţiile interne şi 
societatea civilă a analizat mai multe propuneri de modificare a Regulamentului privind 
organizarea și desfășurarea concursului de promovare a judecătorilor și procurorilor (lucrarea nr. 
15155/2014). 

Printre propunerile formulate a fost analizată și însușită propunerea de modificare a art. 20 
alin. (8) din regulamentul mai sus menționat, în sensul sancționării membrilor comisiilor de 
elaborare a subiectelor care sunt răspunzători, din rea – credință sau gravă neglijență, de anularea 
sau admiterea contestațiilor în sensul modificării baremului1. Comisia a apreciat că sancțiunile 
trebuie să fie aplicate gradual, în funcție de circumstanțele concrete, în următoarea ordine: 
reducerea proporţională a drepturilor băneşti; neplata drepturilor băneşti; interzicerea de a 
participa în comisii similare pe o perioadă de până la 3 ani. 

Comisia a apreciat că această soluție de reglementare ar trebui extinsă și în cazul 
celorlalte concursuri sau examene organizate de Consiliul Superior al Magistraturii sau de 
instituțiile coordonate. 

 
I. Precizări prealabile 
 
Referitor la propunerile formulate, facem următoarele precizări:  
În ședința din 12 decembrie 2016, Comisia nr. 2 analizând o propunere similară de 

modificare a Regulamentului privind examenul de capacitate al judecătorilor stagiari şi al 
procurorilor stagiari2, și-a însușit unele observații formulate de Direcția Legislație, documentare și 

                                      
1 Propunerea formulată viza și sancționarea membrilor comisiilor de soluționare a contestațiilor, însă Comisia și-a 
însușit doar propunerea privind sancționarea membrilor comisiilor de elaborare a subiectelor care sunt răspunzători, 
din rea – credință sau gravă neglijență, de anularea sau admiterea contestațiilor în sensul modificării baremului. 
2 aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 581/2006, cu modificările şi completările 
ulterioare 
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contencios vizând modalitatea de sancționare a membrilor comisiilor de elaborare a subiectelor 
care sunt răspunzători, din rea – credință sau gravă neglijență, de anularea sau admiterea 
contestațiilor în sensul modificării baremului (lucrarea nr. 14834/2016). 

Astfel, la nivelul Direcției Legislație, documentare și contencios, au fost exprimate 
următoarele aprecieri:  

„Referirea la aplicarea graduală a sancţiunilor, în ordinea menţionată, ar putea conduce la 
concluzia că, indiferent de gravitatea consecinţelor şi de împrejurările concrete, nu s-ar putea 
aplica prima oară unui membru sancţiunea interdicției de participa în comisii similare timp de 3 
ani, ci doar sancţiunea reducerii drepturilor băneşti cuvenite pentru activitatea prestată. 

De asemenea, ar rezulta că în cazul în care se dispune cea mai severă dintre sancţiuni, 
respectiv interdicţia de a mai participa în comisii similare pe o perioadă de până la 3 ani, nu ar 
putea fi, totuşi, aplicată şi sancţiunea reducerii sau neplăţii drepturilor băneşti.” 

Totodată, s-a arătat că există şi alte cazuri în care sancţiunile se pot cumula, spre exemplu 
concursul pentru ocuparea posturilor vacante de magistrat-asistent la Înalta Curte de Casaţie şi 
Justiţie3. 

În conformitate cu considerentele exprimate, prin nota Direcției Legislație, documentare și 
contencios au fost supuse analizei Comisiei nr. 2 următoarele propuneri, reformulate față de cele 
decise în ședința din 15 noiembrie 2016: 

- membrii comisiei de elaborare a subiectelor pot fi sancţionați cu reducerea sau neplata 
drepturilor băneşti cuvenite pentru activitatea prestată; acestor persoane le poate fi interzisă şi 
participarea în comisii similare pe o perioadă de până la 3 ani; 

- aceste sancţiuni se aplică în funcţie de circumstanţele concrete şi proporţional cu 
consecințele produse. 

În ședința din 12 decembrie 2016, Comisia nr. 2 și-a însușit aceste propuneri.  
 
II. Analiza propunerilor de modificare formulate 
 
1) Studiind regulamentele în baza cărora se desfășoară concursurile sau examenele 

organizate de Consiliul Superior al Magistraturii sau instituțiile coordonate de acesta, altele decât 
concursul de promovare a magistraților și examenul de capacitate a judecătorilor și procurorilor 
stagiari, care formează obiectul unor lucrări distincte, se constată că o parte din aceste regulamente 
cuprind dispoziții vizând posibilitatea sancționării membrilor comisiei de elaborare a subiectelor și 
modul de aplicare a sancțiunilor. 

                                      
3 Potrivit art. 13 alin. (4) din Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea posturilor 
vacante de magistrat-asistent la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior 
al Magistraturii  nr. 293/2007, cu modificările şi completările ulterioare, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii 
poate să dispună sancţionarea membrilor comisiilor de elaborare a subiectelor sau de soluţionare a contestaţiilor care 
sunt răspunzători pentru anularea unor subiecte, cu reducerea sau neplata drepturilor băneşti cuvenite pentru 
activitatea prestată; acestor persoane le poate fi interzisă şi participarea în comisii similare pe o perioadă de până la 3 
ani. 
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Este cazul Regulamentului privind concursul de admitere şi examenul de absolvire a 
Institutului Naţional al Magistraturii, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al 
Magistraturii nr. 439/2006, cu modificările şi completările ulterioare și al Regulamentului privind 
organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere în magistratură, aprobat prin Hotărârea 
Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 279/2012, cu modificările şi completările 
ulterioare, care prevăd la art. 19 alin. (4), respectiv la art. 18 alin. (5) că în cazul admiterii 
contestaţiei la barem, membrii comisiei de elaborare a subiectelor pentru testul-grilă de 
verificare a cunoştinţelor juridice care sunt răspunzători pentru această situaţie suportă 
consecinţele, care pot consta fie în reducerea drepturilor băneşti cuvenite pentru activitatea 
prestată în cadrul comisiei, fie în interdicţia de a mai face parte din comisii similare, pe o 
perioadă de până la 3 ani. 

Deși în cuprinsul celor două regulamente se regăsesc dispoziții vizând sancționarea 
membrilor comisiei de elaborare a subiectelor, reglementarea este parțial diferită în raport cu 
propunerile de modificare a Regulamentului privind examenul de capacitate al judecătorilor 
stagiari şi al procurorilor stagiari. Astfel, potrivit actualelor dispoziții din cele două regulamente, 
sancțiunile care pot fi aplicate membrilor comisiilor de elaborare a subiectelor pot consta fie în 
reducerea drepturilor băneşti cuvenite pentru activitatea prestată în cadrul comisiei, fie în 
interdicţia de a mai face parte din comisii similare, caracterul alternativ al reglementării 
nepermițând cumularea acestor sancțiuni. 

Totodată, terminologia folosită este diferită, termenii utilizați în cuprinsul reglementării 
propuse fiind mai clari sub aspectul naturii consecințelor pe care le pot suporta membrii comisiilor 
de elaborare a subiectelor. 

De asemenea, reglementarea propusă este superioară celei actuale și prin faptul că aceste 
sancţiuni se aplică în funcţie de circumstanţele concrete şi proporţional cu consecințele produse. 

 
Și Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea concursului de promovare în funcţia de 

judecător la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului 
Superior al Magistraturii  nr. 74/2012, cu modificările şi completările ulterioare, stabilește la art. 
37 alin. (6) posibilitatea sancționării membrilor comisiei de elaborare a subiectelor care sunt 
răspunzători de admiterea contestațiilor la barem, însă și în cazul acestui regulament sancțiunile 
prevăzute nu pot fi aplicate în mod cumulativ, fiind posibilă fie reducerea drepturilor băneşti 
cuvenite, fie aplicarea interdicţiei ca aceştia să mai facă parte din comisii similare, pe o perioadă 
de până la 3 ani. 

Conform propunerii însușite de Comisia nr. 2, în ședința din 12 decembrie 2016, membrii 
comisiei de elaborare a subiectelor pot fi sancţionați cu reducerea sau neplata drepturilor băneşti 
cuvenite pentru activitatea prestată, acestor persoane putându-le fi, însă, interzisă cumulativ şi 
participarea în comisii similare pe o perioadă de până la 3 ani. 

 
Pentru considerentele expuse mai sus, apreciem că reglementarea propusă de Comisia 

nr. 2 este superioară dispozițiilor în vigoare din regulamentele menționate. 
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Având în vedere și necesitatea asigurării unității de reglementare la nivelul legislației 
secundare adoptate de Consiliu cu privire la problematica invocată, apreciem că și dispozițiile 
din cele trei regulamente trebuie modificate în sensul soluțiilor însușite de Comisia nr. 2, în 
ședința din 12 decembrie 2016. 

 
2) Referitor la Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere la 

Şcoala Naţională de Grefieri, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii 
nr. 173/2007, cu modificările şi completările ulterioare, modalitatea în care se verifică cunoștințele 
juridice ale candidaților la acest concurs este aceea a întocmirii unei lucrări scrise cu subiecte 
teoretice la disciplinele: procedură penală, procedură civilă și organizare judiciară4. 

Apreciem că și în cazul acestui regulament este utilă o reglementare de natura celei pe 
care o analizăm.  

De altfel, cu privire la un alt regulament, care stabilește, ca modalitate de verificare a 
cunoştinţelor juridice, și probe scrise care constau în tratarea unor subiecte și întocmirea unor 
lucrări cu caracter practic, respectiv Regulamentul privind examenul de capacitate al judecătorilor 
stagiari şi al procurorilor stagiari [art. 11 și art. 12 alin. (1)], au fost formulate mai multe 
propuneri de modificare și completare vizând posibilitatea sancționării membrilor comisiei de 
elaborare a subiectelor și modul de aplicare a sancțiunilor. 

 
De asemenea, credem că ar trebui analizată și posibilitatea sancționării membrilor 

comisiilor de corectare, având în vedere atribuțiile acestora de stabilire a corespondenței între 
modul de tratare a subiectelor și baremul definitiv stabilit, sens în care propunem modificarea și 
sub acest aspect a Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere la 
Şcoala Naţională de Grefieri. De altfel, posibilitatea sancționării membrilor comisiei de corectare 
este reglementată și în cazul concursului pentru ocuparea posturilor vacante de magistrat-asistent 
la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. 

 
Această soluție de reglementare ar trebui extinsă și în cazul celorlalte concursuri sau 

examene care constau în lucrări scrise și pentru care a căror corectare este constituită o comisie de 
corectare, în situația în care sunt admise contestații la notă sau la punctaj. În concret, în această 
situație se află Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea concursului de promovare în 
                                      
4 Modalitatea de susținere a probei scrise la disciplinele menționate rezultă din economia dispozițiilor Regulamentului 
privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere la Şcoala Naţională de Grefieri. Astfel, prevederile art. 22 
din acest regulament care stabilesc că examinarea candidaţilor se face prin susţinerea unei probe scrise la disciplinele: 
procedură penală, procedură civilă și organizare judiciară, nu precizează similar altor regulamente că verificarea 
cunoștiințelor juridice se realizează în baza unui test – grilă. 

Faptul că modalitatea prin care se realizează examinarea candidațiilor o reprezintă întocmirea unei lucrări scrise 
rezultă în mod evident din dispozițiile art. 25 alin. (3) din același regulament potrivit cărora „Candidaţii care doresc să 
corecteze o greşeală taie cu o linie orizontală fiecare rând din pasajul greşit. În cazul în care unii candidaţi, din diferite 
motive - corectări numeroase şi greşeli care ar putea fi interpretate drept semn de recunoaştere -, doresc să îşi transcrie 
lucrarea, fără să depăşească timpul stabilit, primesc alte teze de concurs tipizate. (…).” 
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funcţia de judecător la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, în ceea ce privește comisiile de evaluare 
a hotărârilor judecătoreşti redactate ori, după caz, a actelor întocmite de candidaţi sau care privesc 
activitatea acestora. 

 
3) În ceea ce priveşte Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru 

ocuparea posturilor vacante de magistrat-asistent la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie5, deși la art. 
13 alin. (4) se stabilește că Plenul Consiliului Superior al Magistraturii poate să dispună 
sancţionarea membrilor comisiilor de elaborare a subiectelor sau de soluţionare a contestaţiilor 
care sunt răspunzători pentru anularea unor subiecte, cu reducerea sau neplata drepturilor băneşti 
cuvenite și interzicerea participării în comisii similare pe o perioadă de până la 3 ani, având în 
vedere necesitatea asigurării unității de reglementare la nivelul legislației secundare adoptate de 
Consiliu cu privire la concursurile organizate sau coordonate de Consiliu, apreciem că și 
dispozițiile acestui regulament trebuie modificate în sensul soluțiilor însușite de Comisia nr. 
2, în ședința din 12 decembrie 2016. 

Modificările care vor fi propuse în cele ce urmează îi vor viza și pe membrii comisiilor de 
corectare în privința cărora art. 13 alin. (5) stabilește că li se aplică în mod corespunzător 
dispoziţiile art. 13 alin. (4) referitoare la sancţionarea membrilor care sunt răspunzători pentru 
anularea unor subiecte. 

Pe de altă parte, dacă reglementarea posibilității sancționării membrilor comisiilor de 
corectare este firească având în vedere atribuțiile acestora de stabilire a corespondenței între 
modul de tratare al subiectelor și baremul stabilit, totuși, având în vedere noua concepție reflectată 
în propunerea de modificare, apreciem că nu este justificată reglementarea posibilității sancționării 
membrilor comisiilor de soluționare a contestațiilor, sens în care vom propune și modificarea 
regulamentului. 

În concluzie, în sensul soluțiilor propuse de Comisia nr. 2 în ședința din 12 decembrie 2016 
și având în vedere distincțiile de mai sus în ceea ce privește sancționarea și a membrilor comisiilor 
de corectare, vor fi formulate, în cele ce urmează, propuneri de modificare a următoarelor 
regulamente:  Regulamentul privind concursul de admitere şi examenul de absolvire a Institutului 
Naţional al Magistraturii, Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea concursului de 
admitere în magistratură, Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea concursului de 
admitere la Şcoala Naţională de Grefieri, Regulamentul de organizare şi desfăşurare a concursului 
sau examenului pentru numirea în funcţii de conducere a judecătorilor şi procurorilor, 
Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea concursului de promovare în funcţia de 
judecător la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea 
concursului pentru ocuparea posturilor vacante de magistrat-asistent la Înalta Curte de Casaţie şi 
Justiţie, Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Superior al Magistraturii, 
Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea examenului de promovare în funcţii de execuţie 

                                      
5 aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 293/2007, cu modificările şi completările 
ulterioare 
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a personalului de specialitate juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor din cadrul aparatului 
propriu al Consiliului Superior al Magistraturii şi al Institutului Naţional al Magistraturii. 

 
I. Regulamentul privind concursul de admitere şi examenul de absolvire a Institutului 

Naţional al Magistraturii, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al 
Magistraturii nr. 439/2006, se modifică și se completează după cum urmează:  

 
1. La articolul 19, alineatele (4) și (5) se modifică şi vor avea următorul cuprins: 
 
„(4) În cazul admiterii contestaţiei la barem, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii 

poate dispune sancţionarea membrilor comisiei de elaborare a subiectelor pentru testul-grilă de 
verificare a cunoştinţelor juridice care sunt răspunzători de admiterea contestaţiilor, în măsura în 
care se reţine reaua-credinţă sau grava neglijenţă a acestora. 

(5) Persoanele prevăzute la alin. (4) pot fi sancţionate cu reducerea sau neplata drepturilor 
băneşti cuvenite pentru activitatea prestată; acestor persoane le poate fi interzisă şi participarea în 
comisii similare pe o perioadă de până la 3 ani.” 

 
2. La articolul 19, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu 

următorul cuprins:  
„(6) Sancţiunile prevăzute la alin. (5) se aplică în funcţie de circumstanţele concrete şi 

proporţional cu consecințele produse.” 
 
II. Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere în 

magistratură, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 
279/2012, se modifică și se completează după cum urmează: 

 
1. La articolul 18, alineatele (5) și (6) se modifică şi vor avea următorul cuprins: 
 
„(5) În cazul admiterii contestaţiei la barem, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii 

poate dispune sancţionarea membrilor comisiei de elaborare a subiectelor pentru testul-grilă de 
verificare a cunoştinţelor juridice care sunt răspunzători de admiterea contestaţiilor, în măsura în 
care se reţine reaua-credinţă sau grava neglijenţă a acestora. 

(6) Persoanele prevăzute la alin. (5) pot fi sancţionate cu reducerea sau neplata drepturilor 
băneşti cuvenite pentru activitatea prestată; acestor persoane le poate fi interzisă şi participarea în 
comisii similare pe o perioadă de până la 3 ani.” 

 
2. La articolul 18, după alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (7), cu 

următorul cuprins: 
„(7) Sancţiunile prevăzute la alin. (6) se aplică în funcţie de circumstanţele concrete şi 

proporţional cu consecințele produse.” 
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III. Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere la 

Şcoala Naţională de Grefieri, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al 
Magistraturii nr. 173/2007, se modifică și se completează după cum urmează: 

 
1. Articolul 26 se modifică şi va avea următorul cuprins: 
 
„Art. 26 – (1) Baremele de corectare stabilite de comisia de elaborare a subiectelor, pentru 

fiecare subiect de concurs, se afişează cu 15 minute înainte de încheierea probei scrise, la centrul 
de concurs. În termen de 24 de ore de la afişare, candidaţii pot formula contestaţii la barem, care 
se soluţionează de comisia de soluţionare a contestaţiilor în cel mult 24 de ore de la expirarea 
termenului de contestare. Baremul stabilit în urma soluţionării contestaţiilor constituie barem 
definitiv de corectare şi se afişează pe pagina de internet a Şcolii Naţionale de Grefieri. 

(2) În cazul admiterii de contestații la barem, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii 
poate dispune sancţionarea membrilor comisiei de elaborare a subiectelor care sunt răspunzători 
de admiterea contestaţiilor, în măsura în care se reţine reaua-credinţă sau grava neglijenţă a 
acestora. 

(3) Persoanele prevăzute la alin. (2) pot fi sancţionate cu reducerea sau neplata drepturilor 
băneşti cuvenite pentru activitatea prestată; acestor persoane le poate fi interzisă şi participarea în 
comisii similare pe o perioadă de până la 3 ani. 

(4) Sancţiunile prevăzute la alin. (3) se aplică în funcţie de circumstanţele concrete şi 
proporţional cu consecințele produse.” 

 
2. La articolul 28, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (31), cu 

următorul cuprins:  
 
„(31) Dispoziţiile art. 26 alin. (2) - (4) se aplică în mod corespunzător şi comisiilor de 

corectare.” 
 
IV. Regulamentul de organizare şi desfăşurare a concursului sau examenului pentru 

numirea în funcţii de conducere a judecătorilor şi procurorilor, aprobat prin Hotărârea 
Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 320/2006, se completează după cum 
urmează: 

 
1. La articolul 21, după alineatul (6) se introduc trei noi alineate, alineatele (7) – (9), cu 

următorul cuprins: 
 
„(7) În cazul admiterii de contestații la barem, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii 

poate dispune sancţionarea membrilor comisiei de examinare care sunt răspunzători de admiterea 
contestaţiilor, în măsura în care se reţine reaua-credinţă sau grava neglijenţă a acestora. 

http://www.csm1909.ro/
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(8) Persoanele prevăzute la alin. (7) pot fi sancţionate cu reducerea sau neplata drepturilor 
băneşti cuvenite pentru activitatea prestată; acestor persoane le poate fi interzisă şi participarea în 
comisii similare pe o perioadă de până la 3 ani. 

(9) Sancţiunile prevăzute la alin. (8) se aplică în funcţie de circumstanţele concrete şi 
proporţional cu consecințele produse.” 

 
2. La articolul 39, după alineatul (6) se introduc trei noi alineate, alineatele (7) – (9), cu 

următorul cuprins: 
 
„(7) În cazul admiterii de contestații la barem, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii 

poate dispune sancţionarea membrilor comisiei de examinare care sunt răspunzători de admiterea 
contestaţiilor, în măsura în care se reţine reaua-credinţă sau grava neglijenţă a acestora. 

(8) Persoanele prevăzute la alin. (7) pot fi sancţionate cu reducerea sau neplata drepturilor 
băneşti cuvenite pentru activitatea prestată; acestor persoane le poate fi interzisă şi participarea în 
comisii similare pe o perioadă de până la 3 ani. 

(9) Sancţiunile prevăzute la alin. (8) se aplică în funcţie de circumstanţele concrete şi 
proporţional cu consecințele produse.” 

 
V. Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea concursului de promovare în 

funcţia de judecător la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, aprobat prin Hotărârea Plenului 
Consiliului Superior al Magistraturii  nr. 74/2012, se modifică şi se completează după cum 
urmează: 

 
1. La articolul 24, după alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (7), cu 

următorul cuprins: 
„(7) Dispoziţiile art. 37 alin. (6) - (62) se aplică în mod corespunzător și membrilor comisiei 

prevăzute la art. 12.” 
 
2. La articolul 37, alineatul (6) se modifică și va avea următorul cuprins: 
 
„(6) În cazul admiterii contestației la barem, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii 

poate dispune sancţionarea membrilor comisiei de elaborare a subiectelor pentru testul-grilă de 
verificare a cunoştinţelor practice care sunt răspunzători de admiterea contestaţiilor, în măsura în 
care se reţine reaua-credinţă sau grava neglijenţă a acestora. 

 
3. La articolul 37, după alineatul (6) se introduc două noi alineate, alineatele (61) și 

(62), cu următorul cuprins:  
„(61) Persoanele prevăzute la alin. (6) pot fi sancţionate cu reducerea sau neplata drepturilor 

băneşti cuvenite pentru activitatea prestată; acestor persoane le poate fi interzisă şi participarea în 
comisii similare pe o perioadă de până la 3 ani. 

http://www.csm1909.ro/
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(62) Sancţiunile prevăzute la alin. (61) se aplică în funcţie de circumstanţele concrete şi 
proporţional cu consecințele produse.” 

 
VI. Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea 

posturilor vacante de magistrat-asistent la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, aprobat prin 
Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii  nr. 293/2007, se modifică și se 
completează după cum urmează: 

 
1. La articolul 13, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins: 

 
„(4) În cazul admiterii de contestații la barem, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii 

poate dispune sancţionarea membrilor comisiilor de elaborare a subiectelor care sunt răspunzători 
de admiterea contestaţiilor, în măsura în care se reţine reaua-credinţă sau grava neglijenţă a 
acestora. 

 
2. La articolul 13, după alineatul (4) se introduc două noi alineate, alineatele (41) și (42), 

cu următorul cuprins: 
 
„(41) Persoanele prevăzute la alin. (4) pot fi sancţionate cu reducerea sau neplata drepturilor 

băneşti cuvenite pentru activitatea prestată; acestor persoane le poate fi interzisă şi participarea în 
comisii similare pe o perioadă de până la 3 ani. 

(42) Sancţiunile prevăzute la alin. (41) se aplică în funcţie de circumstanţele concrete şi 
proporţional cu consecințele produse.” 

 
3. La articolul 13, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins: 

 
„(5)  Dispoziţiile alin. (4) - (42) se aplică în mod corespunzător şi comisiilor de corectare.” 
 
VII. Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Superior al Magistraturii, 

aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 326/2005, cu 
modificările şi completările ulterioare, se completează după cum urmează: 

 
1. La articolul 91, după alineatul (6) se introduc trei noi alineate, alineatele (61) – (63), 

cu următorul cuprins: 
 
„(61) În cazul admiterii de contestaţii la barem, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii 

poate dispune sancţionarea membrilor comisiei de elaborare a subiectelor pentru testul-grilă de 
verificare a cunoştinţelor teoretice care sunt răspunzători de admiterea contestaţiilor, în măsura în 
care se reţine reaua-credinţă sau grava neglijenţă a acestora. 
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(62) Persoanele prevăzute la alin. (61) pot fi sancţionate cu reducerea sau neplata drepturilor 
băneşti cuvenite pentru activitatea prestată; acestor persoane le poate fi interzisă şi participarea în 
comisii similare pe o perioadă de până la 3 ani. 

(63) Sancţiunile prevăzute la alin. (62) se aplică în funcţie de circumstanţele concrete şi 
proporţional cu consecințele produse.” 

 
4. După articolul 97 se introduce un nou articol, articolul 971, cu următorul cuprins:  

 
„Art. 971 - În cazul admiterii de contestații la barem sau la notele acordate la proba scrisă la 

o limbă străină, dispozițiile art. 91 alin. (61) – (63) se aplică în mod corespunzător și comisiei de 
elaborare a subiectelor pentru proba scrisă la o limbă străină.” 

 
VIII. Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea examenului de promovare în 

funcţii de execuţie a personalului de specialitate juridică asimilat judecătorilor şi 
procurorilor din cadrul aparatului propriu al Consiliului Superior al Magistraturii şi al 
Institutului Naţional al Magistraturii, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior 
al Magistraturii  nr. 1260/2014, se completează după cum urmează: 

 
La articolul 15, după alineatul (6) se introduc trei noi alineate, alin. (61) – (63), cu 

următorul cuprins: 
 
„(61) În cazul admiterii de contestații la barem, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii 

poate dispune sancţionarea membrilor comisiei de elaborare a subiectelor care sunt răspunzători 
de admiterea contestaţiilor, în măsura în care se reţine reaua-credinţă sau grava neglijenţă a 
acestora. 

(62) Persoanele prevăzute la alin. (61) pot fi sancţionate cu reducerea sau neplata drepturilor 
băneşti cuvenite pentru activitatea prestată; acestor persoane le poate fi interzisă şi participarea în 
comisii similare pe o perioadă de până la 3 ani. 

(63) Sancţiunile prevăzute la alin. (62) se aplică în funcţie de circumstanţele concrete şi 
proporţional cu consecințele produse.” 

 
Propunem înaintarea prezentului punct de vedere Comisiei nr. 2 - „Resurse Umane și 

Organizare”, pentru a analiza şi decide. 
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