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ACTE ALE CONSILIULUI SUPERIOR AL MAGISTRATURII
CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII
PLENUL

HOT√R¬RE
pentru aprobarea Regulamentului privind procedura alegerii membrilor Consiliului Superior
al Magistraturii
Œn temeiul art. 133 alin. (5) ∫i (7) din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, ∫i al art. 24 alin. (1) din Legea
nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii,
av‚nd Ón vedere dispozi˛iile art. 39 alin. (1) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, cu
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
Plenul Consiliului Superior al Magistraturii

h o t „ r „ ∫ t e:

Art. 1. — Se aprob„ Regulamentul privind procedura
alegerii membrilor Consiliului Superior al Magistraturii,
cuprins Ón anexa care face parte integrant„ din prezenta
hot„r‚re.
Art. 2. — La data intr„rii Ón vigoare a prezentei hot„r‚ri,
Hot„r‚rea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 167/2004

pentru aprobarea Regulamentului privind procedura alegerii
membrilor Consiliului Superior al Magistraturii, publicat„ Ón
Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 894 din
30 septembrie 2004, se abrog„.
Art. 3. — Prezenta hot„r‚re se public„ Ón Monitorul
Oficial al Rom‚niei, Partea I.

Pre∫edintele Consiliului Superior al Magistraturii,
judec„tor dr. Dan Lupa∫cu
Bucure∫ti, 24 august 2005.
Nr. 327.
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ANEX√

REGULAMENT
privind procedura alegerii membrilor Consiliului Superior al Magistraturii
CAPITOLUL I
Dispozi˛ii introductive
SECﬁIUNEA I
Judec„torii ∫i procurorii membri ai Consiliului Superior
al Magistraturii

Art. 1. — Sunt ale∫i ca membri Ón Consiliul Superior al
Magistraturii, potrivit legii:
a) 2 judec„tori de la Œnalta Curte de Casa˛ie ∫i Justi˛ie;
b) 3 judec„tori de la cur˛ile de apel;
c) 2 judec„tori de la tribunale;
d) 2 judec„tori de la judec„torii;
e) un procuror de la Parchetul de pe l‚ng„ Œnalta Curte de
Casa˛ie ∫i Justi˛ie sau de la Parchetul Na˛ional Anticorup˛ie;
f) un procuror de la parchetele de pe l‚ng„ cur˛ile de apel;
g) 2 procurori de la parchetele de pe l‚ng„ tribunale;
h) un procuror de la parchetele de pe l‚ng„ judec„torii.
SECﬁIUNEA a II-a
Sistemul electoral

Art. 2. — (1) Judec„torii care urmeaz„ s„ fie membri ai
Consiliului Superior al Magistraturii sunt ale∫i Ón adun„rile
generale ale judec„torilor. Procurorii care urmeaz„ s„ fie
membri ai Consiliului Superior al Magistraturii sunt ale∫i Ón
adun„rile generale ale procurorilor.
(2) Pot fi ale∫i Ón func˛ia de membru al Consiliului Superior
al Magistraturii judec„torii ∫i procurorii numi˛i Ón func˛ie, cu
excep˛ia judec„torilor stagiari ∫i a procurorilor stagiari.
(3) Au drept de vot judec„torii ∫i procurorii numi˛i Ón
func˛ie, precum ∫i judec„torii ∫i procurorii stagiari. Dreptul
individual de vot al fiec„rui judec„tor sau procuror este limitat
la a vota pentru membrul, respectiv membrii Consiliului
Superior al Magistraturii, care reprezint„ categoria de instan˛e
sau parchete la nivelul c„rora judec„torul sau procurorul Ó∫i
desf„∫oar„ activitatea. Œn mod corespunz„tor, dreptul de vot se
exercit„ Ón adun„ri generale distincte ale acestor categorii de
instan˛e sau parchete.
(4) Au drept de vot numai judec„torii ∫i procurorii
Ónregistra˛i Ón lista electoral„.
(5) Alegerea membrilor Consiliului Superior al Magistraturii
de la cur˛ile de apel, tribunale, tribunale specializate,
judec„torii, precum ∫i de la parchetele de pe l‚ng„ aceste
instan˛e este precedat„ de alegeri primare pentru desemnarea
candida˛ilor.
(6) Desemnarea candida˛ilor ∫i alegerea membrilor
Consiliului Superior al Magistraturii au loc prin vot secret,
direct ∫i personal.
CAPITOLUL II
Ini˛ierea ∫i preg„tirea alegerilor

alegerilor, Ón acord cu data adun„rilor generale. Respectarea
calendarului de c„tre comitetele electorale este obligatorie.
Calendarul se public„ pe pagina de Internet a Consiliului
Superior al Magistraturii ∫i se afi∫eaz„ la sediul tuturor
instan˛elor ∫i parchetelor, Ón cel mult o s„pt„m‚n„ de la
publicarea datei adun„rilor generale.
SECﬁIUNEA a II-a
Comitetul electoral permanent al Consiliului Superior
al Magistraturii

Art. 4. — (1) Imediat dup„ stabilirea datei la care se vor
organiza alegerile generale, Plenul Consiliului Superior al
Magistraturii nume∫te 2 judec„tori ∫i un procuror din r‚ndul
membrilor s„i pentru a constitui Comitetul electoral permanent,
unul dintre ace∫tia Óndeplinind func˛ia de pre∫edinte, iar altul,
pe cea de vicepre∫edinte. Plenul Consiliului Superior al
Magistraturii nume∫te din r‚ndul membrilor s„i c‚te un
supleant pentru fiecare dintre membrii Comitetului electoral
permanent, care Ól va Ónlocui, Ón caz de absen˛„, pe
respectivul membru al Comitetului electoral permanent.
(2) Comitetul electoral permanent supravegheaz„ ∫i
coordoneaz„ procedura alegerilor ∫i semnaleaz„ Plenului
Consiliului Superior al Magistraturii toate neregularit„˛ile
constatate. Comitetul electoral permanent Óntreprinde toate
m„surile necesare la nivelul Consiliului Superior al Magistraturii
Ón ceea ce prive∫te procedurile electorale, care nu sunt date
prin lege sau prin prezentul regulament Ón competen˛a Plenului
Consiliului Superior al Magistraturii.
(3) Comitetul electoral permanent este convocat de c„tre
pre∫edintele acestuia. Œn cazul absen˛ei pre∫edintelui, Comitetul
electoral permanent este convocat ∫i prezidat de c„tre
vicepre∫edinte.
(4) Hot„r‚rile Comitetului electoral permanent se iau Ón
prezen˛a tuturor membrilor s„i. Hot„r‚rile se iau cu votul
majorit„˛ii membrilor, iar Ón cazul ab˛inerii unuia dintre membri,
dac„ se realizeaz„ paritate de voturi, votul pre∫edintelui este
decisiv. Œn cazuri urgente, dac„ membrii nu se pot Óntruni ∫i
sunt de acord, Comitetul electoral permanent poate hot„rÓ prin
vot comunicat Ón scris.
(5) Deciziile Comitetului electoral permanent sunt obligatorii
pentru comitetele electorale de la nivelul instan˛elor ∫i
parchetelor.
(6) Comitetul electoral permanent poate utiliza serviciile
aparatului propriu al Consiliului Superior al Magistraturii, Ón
m„sura necesar„ Óndeplinirii sarcinilor sale.
(7) Comitetul electoral permanent Óntocme∫te proceseverbale pentru fiecare ∫edin˛„ privind procedura alegerilor.
Procesele-verbale, hot„r‚rile ∫i celelalte documente emise de
Comitetul electoral permanent sunt semnate de c„tre
pre∫edinte, iar Ón lipsa acestuia, de vicepre∫edinte.
SECﬁIUNEA a III-a

SECﬁIUNEA I

Comitetele electorale de la instan˛e ∫i parchete

Declararea datei alegerilor

Art. 5. — (1) Colegiile de conducere de la instan˛e ∫i
parchete, cu excep˛ia celor de la tribunalele specializate,
judec„torii ∫i de la parchetele de pe l‚ng„ acestea,
Óndeplinesc rolul de comitete electorale locale. Colegiile de
conducere de la tribunale Óndeplinesc ∫i func˛ia de comitete
electorale locale pentru tribunalele specializate ∫i judec„toriile
din circumscrip˛ia lor. Colegiile de conducere ale parchetelor
de pe l‚ng„ tribunale Óndeplinesc ∫i rolul de comitete
electorale locale pentru parchetele de pe l‚ng„ tribunalele
specializate ∫i judec„toriile din circumscrip˛ia lor.

Art. 3. — (1) Data la care au loc adun„rile generale ale
judec„torilor ∫i procurorilor se stabile∫te de Plenul Consiliului
Superior al Magistraturii cu cel pu˛in 90 de zile Ónainte de
expirarea mandatului membrilor Consiliului Superior al
Magistraturii. Data se public„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei,
Partea a III-a, ∫i pe pagina de Internet a Consiliului Superior
al Magistraturii.
(2) Plenul stabile∫te un calendar care detaliaz„
desf„∫urarea din punct de vedere cronologic a procedurii
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(2) Comitetele electorale r„spund de organizarea alegerilor
la nivel local, cu excep˛ia acelor sarcini ∫i responsabilit„˛i pe
care Legea nr. 317/2004*) privind Consiliul Superior al
Magistraturii, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, sau
prezentul regulament le atribuie Ón mod expres Ón competen˛a
altor organe.
(3) Comitetele electorale de la tribunale r„spund ∫i de
organizarea alegerilor pentru judec„torii de la tribunalele
specializate ∫i de la judec„toriile din circumscrip˛ia lor.
Parchetele de pe l‚ng„ tribunale r„spund ∫i de organizarea
alegerilor pentru procurorii de la parchetele de pe l‚ng„
tribunalele specializate ∫i de pe l‚ng„ judec„toriile aflate Ón
circumscrip˛ia lor.
(4) Comitetele electorale de la nivelul cur˛ilor de apel,
precum ∫i cele de la nivelul parchetelor de pe l‚ng„ acestea
r„spund ∫i de procedura de desemnare a candida˛ilor din
circumscrip˛ia lor ∫i Óndeplinesc ∫i celelalte atribu˛ii date Ón
competen˛a lor prin prezentul regulament.
(5) ™edin˛ele comitetelor electorale locale sunt legal
constituite Ón prezen˛a majorit„˛ii membrilor acestora. ™edin˛ele
sunt prezidate de pre∫edintele colegiului de conducere sau, Ón
lipsa acestuia, de c„tre vicepre∫edinte. Art. 4 alin. (4) ∫i (7) se
aplic„ Ón mod corespunz„tor.
(6) Conducerile instan˛elor ∫i parchetelor sunt obligate s„
sprijine comitetul electoral Ón preg„tirea ∫i desf„∫urarea
alegerilor.
(7) Comitetele electorale locale pot cere consultan˛„
Comitetului electoral permanent al Consiliului Superior al
Magistraturii Ón cazul Ón care au incertitudini legate de
aplicarea corect„ a legii sau a prezentului regulament ∫i Ón
leg„tur„ cu orice alte probleme privind procedura alegerilor.
Comitetul electoral permanent r„spunde de Óndat„ acestor
solicit„ri ∫i, Ón scopul implement„rii unitare a normelor privind
procedura alegerilor, informeaz„ Ón mod corespunz„tor toate
comitetele electorale locale, dac„ apreciaz„ c„ o anumit„
problem„ este de interes general. Comitetul electoral
permanent poate da dispozi˛ii comitetelor electorale de la
cur˛ile de apel ∫i de la parchetele de pe l‚ng„ acestea s„
ac˛ioneze ca intermediari Ón transmiterea unor astfel de
inform„ri instan˛elor ∫i parchetelor din circumscrip˛iile lor.
Comitetul electoral permanent poate Óns„rcina comitetele
electorale locale men˛ionate anterior cu orice atribu˛ii pe care
le consider„ adecvate pentru asigurarea unei implement„ri
unitare a procedurii alegerilor la toate instan˛ele ∫i parchetele.
(8) Membrii comitetelor electorale locale sunt eligibili Ón
condi˛iile legii. Membrul comitetului electoral local care Ó∫i
depune candidatura pentru Consiliul Superior al Magistraturii
pierde de drept calitatea de membru al comitetului electoral,
din momentul Ón care candidatura a fost Ónregistrat„. Locul
r„mas vacant Ón comitetul electoral se ocup„ de drept de
judec„torul sau de procurorul de la aceea∫i instan˛„, respectiv
de la acela∫i parchet, cu cea mai mare vechime Ón
magistratur„, care nu ∫i-a depus candidatura pentru func˛ia de
membru Ón Consiliul Superior al Magistraturii. Judec„torul sau
procurorul respectiv va fi Ón∫tiin˛at despre aceasta, de Óndat„
∫i Ón scris, de c„tre comitetul electoral.
SECﬁIUNEA a IV-a
Anun˛ul pentru alegeri

Art. 6. — (1) Cu cel pu˛in 5 s„pt„m‚ni Ónaintea datei
adun„rilor generale pentru desemnarea candida˛ilor, Plenul
Consiliului Superior al Magistraturii emite un anun˛ pentru
alegeri.
(2) Anun˛ul pentru alegeri cuprinde urm„toarele:
a) data ∫i locul emiterii;
b) informa˛ia potrivit c„reia colegiile de conducere de la
instan˛e ∫i parchete, cu excep˛ia celor de la judec„torii,
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tribunale specializate ∫i tribunalele militare, precum ∫i de la
parchetele de pe l‚ng„ acestea, Óndeplinesc rolul de comitete
electorale locale pentru alegerea judec„torilor ∫i procurorilor ca
membri ai Consiliului Superior al Magistraturii;
c) precizarea potrivit c„reia colegiile de conducere de la
tribunale ∫i Tribunalul Militar Teritorial Óndeplinesc ∫i func˛ia de
comitete electorale locale pentru tribunalele specializate,
judec„toriile din circumscrip˛ia lor ∫i pentru tribunale militare,
iar colegiile de conducere ale parchetelor de pe l‚ng„
tribunale ∫i Tribunalul Militar Teritorial Óndeplinesc ∫i rolul de
comitete electorale locale pentru parchetele de pe l‚ng„
tribunalele specializate ∫i de pe l‚ng„ judec„toriile din
circumscrip˛ia lor ∫i parchetele de pe l‚ng„ tribunalele militare;
d) precizarea c„ alegerea judec„torilor ∫i procurorilor
membri ai Consiliului Superior al Magistraturii va fi precedat„
de alegeri primare pentru desemnarea candida˛ilor, cu
excep˛ia Œnaltei Cur˛i de Casa˛ie ∫i Justi˛ie, a Parchetului de
pe l‚ng„ Œnalta Curte de Casa˛ie ∫i Justi˛ie ∫i a Parchetului
Na˛ional Anticorup˛ie;
e) num„rul judec„torilor ∫i al procurorilor care urmeaz„ s„
fie ale∫i membri ai Consiliului Superior al Magistraturii, pe
categorii de instan˛e ∫i parchete, Ón condi˛iile art. 14 din
Legea nr. 317/2004, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare;
f) precizarea c„ au drept de vot judec„torii ∫i procurorii
numi˛i Ón func˛ie, inclusiv cei stagiari;
g) informa˛ia c„, potrivit art. 9 ∫i 14 din Legea
nr. 317/2004, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, dreptul
individual de vot al fiec„rui judec„tor sau procuror se afl„ Ón
rela˛ie cu acea sec˛iune a magistraturii c„reia Ói apar˛ine ∫i
care urmeaz„ a fi reprezentat„ Ón Consiliul Superior al
Magistraturii;
h) informa˛ia c„ dreptul de vot poate fi exercitat numai de
c„tre judec„torii ∫i procurorii care sunt Ónscri∫i pe listele
electorale;
i) precizarea c„ lista electoral„ local„ ∫i prezentul
regulament se vor afla la dispozi˛ie pentru consultare public„
la sediile tuturor instan˛elor ∫i parchetelor, precum ∫i data ∫i
perioada Ón care sunt puse la dispozi˛ie;
j) informa˛ia potrivit c„reia contesta˛iile la listele electorale
locale pot fi depuse la comitetele electorale locale Ón termen
de 5 zile lucr„toare de la data punerii la dispozi˛ie public„ a
listelor electorale;
k) informa˛ia c„ judec„torii ∫i procurorii numi˛i Ón func˛ie, cu
excep˛ia celor stagiari, Ó∫i pot depune candidaturile pentru
Consiliul Superior al Magistraturii;
l) informa˛ia detaliat„, conform art. 9 alin. (4)—(8), cu
privire la locul unde se depun candidaturile pentru Consiliul
Superior al Magistraturii;
m) formalit„˛ile necesare pentru depunerea candidaturilor ∫i
documentele prev„zute la art. 8 alin. (4) din Legea
nr. 317/2004, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare;
n) termenul limit„ pentru depunerea candidaturilor;
o) avertizarea c„ doar candidaturile depuse Ón termenul
stipulat vor fi luate Ón considerare;
p) data public„rii candidaturilor stabilite pentru alegerile
primare;
q) data ∫i ora la care vor avea loc adun„rile generale
pentru desemnarea candida˛ilor;
r) data afi∫„rii listei cuprinz‚nd candida˛ii dintre care vor fi
ale∫i judec„torii ∫i procurorii membri ai Consiliului Superior al
Magistraturii;
s) data ∫i ora la care va avea loc adunarea general„
pentru alegerea judec„torilor ∫i procurorilor ca membri ai
Consiliului Superior al Magistraturii;
∫) informa˛ia c„ locul exact unde se vor organiza adun„rile
generale va fi anun˛at odat„ cu convocarea pentru adunarea
general„;

*) Legea nr. 317/2004 a fost republicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 827 din 13 septembrie 2005, d‚ndu-se textelor
o nou„ numerotare.
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t) anun˛ul c„ toate notific„rile generale privind alegerile se
afi∫eaz„ la intrarea instan˛elor ∫i parchetelor ∫i c„ listele
electorale ∫i prezentul regulament se pun la dispozi˛ie la
registratura general„ a fiec„rei instan˛e ∫i a fiec„rui parchet,
pentru a fi consultate de c„tre judec„tori ∫i procurori.
(3) Anun˛ul pentru alegeri se public„ pe pagina de Internet
a Consiliului Superior al Magistraturii Ón ziua emiterii ∫i se
transmite de Óndat„, prin circular„, tuturor judec„torilor ∫i
procurorilor, prin intermediul comitetelor electorale de la
instan˛e ∫i parchete. O copie a acestui anun˛ se afi∫eaz„ de
c„tre comitetele electorale la sediile tuturor instan˛elor ∫i
parchetelor, Ón cel mult dou„ zile de la data emiterii sale ∫i
p‚n„ la Ónchiderea alegerilor.
(4) Comitetul electoral permanent al Consiliului Superior al
Magistraturii poate oric‚nd s„ rectifice inexactit„˛ile evidente
cuprinse Ón anun˛ul pentru alegeri. Orice astfel de rectificare
se anun˛„ de Óndat„ prin publicarea pe pagina de Internet a
Consiliului Superior al Magistraturii ∫i printr-o notificare f„cut„
la instan˛e ∫i parchete.
SECﬁIUNEA a V-a
Listele electorale

Art. 7. — (1) Œn procedura de desemnare a candida˛ilor ∫i
de alegere a membrilor Consiliului Superior al Magistraturii au
drept de vot judec„torii ∫i procurorii numi˛i Ón func˛ie, precum
∫i judec„torii stagiari ∫i procurorii stagiari Ónscri∫i pe lista
electoral„.
(2) Comitetele electorale locale alc„tuiesc o list„ electoral„
cu to˛i judec„torii ∫i procurorii care au drept de vot Ón
adunarea general„ la categoria de instan˛e sau parchete unde
Ó∫i desf„∫oar„ activitatea. Comitetele electorale de la tribunale
∫i Tribunalul Militar Teritorial Óntocmesc fiecare c‚te o list„
electoral„ separat„ cuprinz‚ndu-i pe to˛i judec„torii care au
drept de vot Ón adunarea general„ a judec„torilor de la
judec„toriile sau, dup„ caz, tribunalele militare din
circumscrip˛ia lor. Comitetele electorale de la parchetele de pe
l‚ng„ tribunale ∫i de la Parchetul Militar de pe l‚ng„
Tribunalul Militar Teritorial Óntocmesc fiecare c‚te o list„
electoral„ separat„ cuprinz‚ndu-i pe to˛i procurorii care, potrivit
legii, au drept de vot Ón adunarea general„ a procurorilor de
la parchetele de pe l‚ng„ judec„toriile din circumscrip˛ia lor ∫i
de pe l‚ng„ tribunalele militare. Comitetele electorale de la
cur˛ile de apel, inclusiv de la Curtea Militar„ de Apel, ∫i de la
parchetele de pe l‚ng„ aceste instan˛e alc„tuiesc fiecare o
list„ electoral„ separat„ pentru adun„rile generale comune,
prev„zute la art. 11 alin. (1) ∫i (2) din Legea nr. 317/2004,
cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare.
(3) Lista electoral„ cuprinde, conform modelului prezentat
Ón anexa nr. 1 la prezentul regulament, Ón ordine alfabetic„,
numele ∫i prenumele judec„torului sau ale procurorului cu
drept de vot, data na∫terii, data numirii Ón func˛ia de judec„tor
sau de procuror, func˛ia oficial„ ∫i instan˛a sau parchetul unde
Ó∫i desf„∫oar„ activitatea. Œn plus, lista electoral„ con˛ine o
coloan„ pentru Ónregistrarea prezen˛ei judec„torilor sau a
procurorilor la adunarea general„ dup„ strigarea listei, o
coloan„ pentru Ónregistrarea particip„rii la vot a judec„torilor ∫i
procurorilor Ónscri∫i pe listele electorale, o coloan„ pentru
Ónregistrarea corecturilor necesare ∫i o coloan„ pentru men˛iuni
asupra oric„ror incidente.
(4) Comitetele electorale actualizeaz„ ∫i p„streaz„ lista
electoral„ p‚n„ la Óncheierea procesului de votare.
(5) Judec„torii ∫i procurorii delega˛i sau deta∫a˛i la o
instan˛„ ori la un parchet voteaz„ Ón adun„rile generale ale
judec„torilor sau procurorilor de la instan˛a, respectiv parchetul
la care sunt delega˛i sau deta∫a˛i. Data de referin˛„ este data
la care are loc adunarea general„.
(6) Judec„torii ∫i procurorii deta∫a˛i la alte autorit„˛i dec‚t
la instan˛e sau parchete nu pot participa la alegerea
membrilor Consiliului Superior al Magistraturii.

(7) Cu cel pu˛in 10 zile lucr„toare Ónainte de data adun„rii
generale pentru desemnarea candida˛ilor, fiecare comitet
electoral afi∫eaz„ o copie a listei electorale, Óntocmit„ conform
alin. (2) tezele 1—3, la sediul instan˛ei/instan˛elor sau
parchetului/parchetelor respective. Lista r„m‚ne afi∫at„ p‚n„ Ón
ziua urm„toare Óntrunirii adun„rilor generale pentru alegerea
judec„torilor ∫i procurorilor membri ai Consiliului Superior al
Magistraturii. Orice corectur„ sau ad„ugare conform art. 8
alin. (2) ∫i (4) va fi de Óndat„ men˛ionat„ pe aceast„ list„.
(8) Un duplicat al fiec„rei liste electorale Óntocmite de c„tre
comitetele electorale de la tribunale se trimite comitetului
electoral de la curtea de apel din circumscrip˛ia c„reia fac
parte respectivele instan˛e.
(9) Un duplicat al fiec„rei liste electorale Óntocmite de c„tre
comitetele electorale de la parchetele de pe l‚ng„ tribunale
este Ónaintat comitetului electoral de la parchetul de pe l‚ng„
curtea de apel din circumscrip˛ia c„reia fac parte respectivele
parchete.
(10) Un duplicat al fiec„rei liste electorale Óntocmite la
Tribunalul Militar Teritorial ∫i la tribunalele militare se transmite
comitetului electoral de la Curtea Militar„ de Apel.
(11) Un duplicat al fiec„rei liste electorale Óntocmite la
Parchetul Militar de pe l‚ng„ Tribunalul Militar Teritorial ∫i la
parchetele de pe l‚ng„ tribunalele militare se transmite
comitetului electoral de la Parchetul Militar de pe l‚ng„ Curtea
Militar„ de Apel.
(12) Fiecare dintre comitetele electorale de la cele 16 cur˛i
de apel alc„tuie∫te, prin ad„ugare din listele electorale primite,
dou„ liste electorale distincte, spre a servi Ón adun„rile
generale comune, una cuprinz‚nd, Ón ordine alfabetic„, to˛i
judec„torii cu drept de vot Ón alegerile pentru desemnarea
candida˛ilor dintre judec„torii de la tribunale ∫i tribunale
specializate, respectiv de la Tribunalul Militar Teritorial, ∫i
cealalt„ cuprinz‚nd, Ón ordine alfabetic„, to˛i judec„torii cu
drept de vot Ón alegerile pentru desemnarea candida˛ilor dintre
judec„torii de la judec„torii ∫i tribunale militare.
(13) Fiecare dintre comitetele electorale de la parchetele
de pe l‚ng„ cele 16 cur˛i de apel alc„tuie∫te, prin ad„ugare
din listele electorale primite, dou„ liste electorale distincte,
spre a servi Ón adun„rile generale comune, una cuprinz‚nd, Ón
ordine alfabetic„, to˛i procurorii cu drept de vot Ón alegerile
pentru desemnarea candida˛ilor dintre procurorii de la
parchetele de pe l‚ng„ tribunale ∫i tribunale specializate,
respectiv de pe l‚ng„ Tribunalul Militar Teritorial, ∫i cealalt„
cuprinz‚nd, Ón ordine alfabetic„, to˛i procurorii cu drept de vot
Ón alegerile pentru desemnarea candida˛ilor dintre procurorii de
la parchetele de pe l‚ng„ judec„torii ∫i de pe l‚ng„
tribunalele militare.
(14) O copie a fiec„rei liste electorale alc„tuite prin
ad„ugare conform alin. (12) ∫i (13) se transmite Consiliului
Superior al Magistraturii cu cel pu˛in o s„pt„m‚n„ Ónainte de
data fixat„ pentru adunarea general„ pentru desemnarea
candida˛ilor.
(15) Pre∫edin˛ii comitetelor electorale de la cur˛ile de apel,
respectiv de la parchetele de pe l‚ng„ aceste instan˛e,
transmit listele electorale locale Ómpreun„ cu listele electorale
alc„tuite prin ad„ugare pre∫edintelui respectivei adun„ri
generale pentru desemnarea candida˛ilor. Œn caz de diferen˛„
Óntre o Ónregistrare Ón lista electoral„ alc„tuit„ prin ad„ugare,
pe de o parte, ∫i con˛inutul listei electorale locale respective,
pe de alt„ parte, Ónregistrarea din lista electoral„ local„ va
avea Ónt‚ietate.
SECﬁIUNEA a VI-a
Contesta˛iile privind lista electoral„

Art. 8. — (1) Fiecare judec„tor sau procuror poate face
contesta˛ie, Ón scris, la comitetul electoral local, Ón termen de
5 zile lucr„toare de la afi∫area listei electorale locale la sediul
instan˛ei sau al parchetului unde Ó∫i exercit„ func˛ia, ∫i poate
cere rectificarea listei electorale pe motiv c„ este inexact„ sau
incomplet„.
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(2) Comitetul electoral local solu˛ioneaz„ contesta˛ia Ón
termen de 5 zile lucr„toare de la primire. Dac„ aceasta se
refer„ la Ónregistrarea unei persoane, alta dec‚t contestatarul,
comitetul electoral, dac„ apreciaz„ c„ este necesar, audiaz„
persoana respectiv„. Œn cazul Ón care consider„ contesta˛ia
Óntemeiat„, comitetul electoral o admite printr-o decizie ∫i
corecteaz„ lista electoral„ Ón mod corespunz„tor. Œn caz
contrar, respinge contesta˛ia printr-o decizie scris„, care
cuprinde motivele respingerii. Decizia comitetului se comunic„
contestatarului ∫i, dac„ se refer„ la Ónregistrarea unei
persoane, alta dec‚t contestatarul, se comunic„ persoanei Ón
cauz„, Ón scris, Ón cel mult 15 zile lucr„toare Ónaintea datei
stabilite pentru adunarea general„ pentru desemnarea
candida˛ilor.
(3) Dup„ Ómplinirea termenului limit„ pentru depunerea
contesta˛iilor, comitetul electoral poate modifica lista electoral„
numai pentru a corecta gre∫eli de ortografie, gre∫eli evidente,
pentru a solu˛iona contesta˛ii introduse Ón termen ∫i Ón cazul
Ón care un judec„tor sau procuror intr„ Ón magistratur„ sau
p„r„se∫te magistratura.
(4) Orice corectur„ sau ad„ugare se va men˛iona de
Óndat„ pe list„ ∫i pe copia listei afi∫at„ conform art. 7
alin. (7).

a parchetului unde Ó∫i exercit„ func˛ia. Scrisoarea de
candidatur„ trebuie s„ con˛in„ declara˛ia judec„torului sau a
procurorului c„ dore∫te s„ candideze pentru alegerea ca
membru al Consiliului Superior al Magistraturii ∫i c„ este
con∫tient de faptul c„ poate s„ Ó∫i revoce candidatura numai
Ón termenul stabilit pentru depunerea candidaturilor. Nu se
accept„ depunerea candidaturii prin fax sau prin e-mail.
(11) Con˛inutul scrisorii de candidatur„ ∫i al documentelor
care o Ónso˛esc poate fi modificat sau completat de candidat
Ón termenul stabilit pentru depunerea candidaturilor, Ón
condi˛iile alin. (3), cu excep˛ia gre∫elilor evidente ori de
ortografie, precum ∫i a modific„rilor relevante petrecute dup„
termenul limit„ men˛ionat mai sus. Orice astfel de modificare
trebuie notificat„ Ón scris comitetului electoral.
(12) Nu pot fi ale∫i membri ai Consiliului Superior al
Magistraturii judec„torii ∫i procurorii care au f„cut parte din
serviciile de informa˛ii Ónainte de 1990 sau au colaborat cu
acestea ori cei care au un interes personal ce influen˛eaz„
sau ar putea influen˛a Óndeplinirea cu obiectivitate ∫i
impar˛ialitate a atribu˛iilor prev„zute de lege.
(13) Candidaturile judec„torilor ∫i procurorilor pot fi
sus˛inute de colectivele de judec„tori ∫i procurori, precum ∫i
de asocia˛iile profesionale ale acestora.

CAPITOLUL III
Depunerea candidaturilor

SECﬁIUNEA a II-a

SECﬁIUNEA I
Procedura depunerii candidaturilor

Art. 9. — (1) Judec„torii ∫i procurorii numi˛i Ón func˛ie Ó∫i
pot depune candidaturile pentru alegerea ca membri ai
Consiliului Superior al Magistraturii.
(2) Œn procedura de desemnare a candida˛ilor, judec„torii ∫i
procurorii pot candida numai Ón adunarea general„ Ón care au
drept de vot.
(3) Perioada Ón care pot fi depuse candidaturile se
stabile∫te de Plenul Consiliului Superior al Magistraturii ∫i se
public„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea a III-a, ∫i pe
pagina de Internet a Consiliului Superior al Magistraturii.
(4) Judec„torii de la Œnalta Curte de Casa˛ie ∫i Justi˛ie ∫i
procurorii de la Parchetul de pe l‚ng„ Œnalta Curte de Casa˛ie
∫i Justi˛ie ∫i de la Parchetul Na˛ional Anticorup˛ie Ó∫i depun
candidaturile la comitetul electoral al instan˛ei supreme sau,
dup„ caz, la comitetul electoral al Parchetului de pe l‚ng„
Œnalta Curte de Casa˛ie ∫i Justi˛ie.
(5) Judec„torii de la cur˛ile de apel, de la tribunale,
tribunale specializate ∫i de la judec„torii Ó∫i depun
candidaturile la comitetele electorale de la cur˛ile de apel Ón
circumscrip˛ia c„rora func˛ioneaz„.
(6) Procurorii de la parchetele de pe l‚ng„ cur˛ile de apel,
tribunale, tribunale specializate ∫i judec„torii Ó∫i depun
candidaturile la comitetele electorale de la parchetele de pe
l‚ng„ cur˛ile de apel Ón circumscrip˛ia c„rora func˛ioneaz„.
(7) Judec„torii militari Ó∫i depun candidatura la comitetul
electoral de la Curtea Militar„ de Apel.
(8) Procurorii militari Ó∫i depun candidatura la Parchetul
Militar de pe l‚ng„ Curtea Militar„ de Apel.
(9) Judec„torul sau procurorul care ∫i-a depus candidatura
poate s„ o retrag„ numai Ón termenul stabilit pentru
depunerea candidaturilor, conform alin. (3).
(10) Candidaturile trebuie depuse Ón scris, Ónso˛ite de
curriculum vitae al judec„torului sau procurorului respectiv,
precum ∫i de celelalte documente prev„zute la art. 8 alin. (4)
din Legea nr. 317/2004, cu modific„rile ∫i complet„rile
ulterioare. Scrisoarea de depunere a candidaturii trebuie s„
cuprind„ numele, prenumele, data na∫terii, data la care
judec„torul sau procurorul Ón cauz„ a fost numit Ón func˛ie,
func˛ia oficial„ de˛inut„ de candidat ∫i denumirea instan˛ei sau

Procesarea de c„tre comitetul electoral a candidaturilor
depuse pentru alegerile primare

Art. 10. — (1) Dup„ primirea unei candidaturi, pre∫edintele
comitetului electoral Ónregistreaz„ de Óndat„ data ∫i ora primirii.
Aceea∫i procedur„ se aplic„ corespunz„tor ∫i Ón cazul
documentelor de rectificare prev„zute la art. 9 alin. (11).
(2) Comitetul electoral verific„ de Óndat„ dac„ respectiva
candidatur„ a fost depus„ Ón termen ∫i dac„ respectivul
candidat Óndepline∫te condi˛iile prev„zute de art. 8 din Legea
nr. 317/2004, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare. Dac„
sunt Óndeplinite toate condi˛iile, comitetul electoral informeaz„
de Óndat„ candidatul despre faptul c„ i-a fost acceptat„
candidatura.
(3) Comitetul electoral respinge o candidatur„ ca fiind nul„
dac„ se constat„ una dintre urm„toarele situa˛ii:
a) scrisoarea de candidatur„ nu a fost depus„ Ón termenul
prev„zut la art. 9 alin. (3);
b) candidatul nu Óndepline∫te condi˛iile prev„zute la art. 9
alin. (1) ∫i (2).
(4) Comitetul electoral Ól notific„ pe candidat de Óndat„ ∫i Ói
pune Ón vedere s„ completeze lipsurile Ón termen de 3 zile
lucr„toare, Ón cazul unei candidaturi ce nu face obiectul unei
respingeri Ón condi˛iile alin. (3), Ón urm„toarele situa˛ii:
a) documentele prev„zute la art. 8 alin. (4) din Legea
nr. 317/2004, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, nu au
fost depuse Ómpreun„ cu scrisoarea care afirm„ inten˛ia de a
candida;
b) scrisoarea de candidatur„, curriculum vitae sau celelalte
documente prev„zute la lit. a) nu au fost semnate de
candidat;
c) scrisoarea de candidatur„ nu con˛ine declara˛ia
candidatului c„ are cuno∫tin˛„ c„ Ó∫i poate retrage candidatura
numai p‚n„ la Ómplinirea termenului limit„ de depunere a
candidaturilor, fixat ∫i publicat Ón condi˛iile art. 9 alin. (3).
(5) Œn cazul Ón care lipsurile nu vor fi completate Ón
termenul de 3 zile, comitetul electoral respinge de Óndat„
candidatura. Lipsa notific„rii nu justific„ o repunere Ón termen
a candidatului.
(6) Decizia de respingere a unei candidaturi Ón condi˛iile
alin. (3) ∫i (5) se comunic„ de Óndat„ candidatului, Ón scris.
Aceasta trebuie s„ cuprind„ motivele care au dus la
respingerea candidaturii.
(7) Comitetul electoral informeaz„ imediat Consiliul Superior
al Magistraturii despre respingerea unei candidaturi, prin
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transmiterea unui duplicat al deciziei, Ómpreun„ cu o copie a
documentelor depuse de c„tre candidatul a c„rui candidatur„
a fost respins„.
(8) Judec„torul sau procurorul respectiv poate depune la
Comitetul electoral permanent al Consiliului Superior al
Magistraturii, Ón termen de 5 zile lucr„toare de la comunicarea
deciziei scrise a comitetului electoral local, o contesta˛ie scris„
referitoare la respingerea candidaturii sale. Contesta˛iile se
solu˛ioneaz„ de Comitetul electoral permanent Ón termen de
5 zile lucr„toare de la data sesiz„rii. Œn cazul Ón care
contesta˛ia este Óntemeiat„, Comitetul electoral permanent d„
dispozi˛ie comitetului electoral local s„ Ól Ónscrie pe judec„tor
sau procuror Ón lista candida˛ilor pentru respectiva adunare
general„. Œn cazul Ón care contesta˛ia este neÓntemeiat„,
Comitetul electoral permanent respinge contesta˛ia prin decizie
scris„, indic‚nd motivele Ón baza c„rora a fost respins„.
Decizia se va comunica Ón aceea∫i zi contestatarului. Decizia
este definitiv„ pentru procedura de alegere, Óns„ nu exclude
dreptul contestatarului de a depune la Consiliul Superior al
Magistraturii contesta˛ii referitoare la legalitatea procedurilor de
alegere.
(9) Judec„torii ∫i procurorii ale c„ror candidaturi au r„mas
definitive Ó∫i pot sus˛ine candidaturile Ón fa˛a colectivelor de
judec„tori ∫i procurori.
SECﬁIUNEA a III-a
Prelungirea termenului de depunere a candidaturilor

Art. 11. — (1) Œn cazul Ón care un comitet electoral a
primit mai pu˛in de dou„ candidaturi valabile, pentru oricare
sau pentru toate categoriile de judec„tori ∫i procurori ce
urmeaz„ a fi reprezentate Ón Consiliul Superior al Magistraturii,
Plenul Consiliului Superior al Magistraturii poate decide s„
fixeze un nou termen de depunere a candidaturilor. Acest
termen se va Óncheia Ón cea de-a 5-a zi de la data public„rii
lui Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea a III-a. Prelungirea
vizeaz„ Ón mod expres acele categorii de instan˛e sau
parchete ∫i circumscrip˛iile Ón care num„rul candida˛ilor este
mai mic de 2. Prelungirea termenului limit„ se public„ de
Óndat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea a III-a, ∫i pe
pagina de Internet a Consiliului Superior al Magistraturii.
(2) Comitetul electoral Ón cauz„ comunic„ hot„r‚rea luat„
de c„tre Consiliul Superior al Magistraturii, prin afi∫area unei
notific„ri corespunz„toare la instan˛a sau parchetul care se
afl„ Ón situa˛ia prev„zut„ la alin. (1). Comunicarea cuprinde
numele judec„torului sau al procurorului din categoria de
magistra˛i din circumscrip˛ia respectiv„, care a depus o
candidatur„ valabil„, sau informarea c„ nici o candidatur„
valabil„ din cadrul categoriei respective nu a fost depus„
p‚n„ la acel moment.
(3) Dac„, dup„ scurgerea noului termen, se constat„ c„ nu
a fost depus„ nici o candidatur„ valabil„ pentru una sau mai
multe din cele 3 adun„ri generale pentru desemnarea
candida˛ilor, comitetul electoral Ón cauz„ informeaz„ de Óndat„
Consiliul Superior al Magistraturii. Plenul Consiliului Superior al
Magistraturii anuleaz„ procedura alegerii pentru instan˛a
respectiv„. Decizia se public„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei,
Partea a III-a, ∫i pe pagina de Internet a Consiliului Superior
al Magistraturii. Comitetul electoral Ón cauz„ comunic„
hot„r‚rea Consiliului Superior al Magistraturii prin afi∫area unei
notific„ri corespunz„toare la sediile instan˛elor sau ale
parchetelor care se afl„ Ón aceast„ situa˛ie.
SECﬁIUNEA a IV-a
Lista candida˛ilor pentru alegerile primare

Art. 12. — (1) Dup„ Ómplinirea termenului de depunere a
candidaturilor, comitetele electorale de la cur˛ile de apel ∫i de
la parchetele de pe l‚ng„ aceste instan˛e stabilesc c‚te o
list„ de candida˛i pentru fiecare dintre cele 3 categorii de

instan˛e ∫i parchete din circumscrip˛iile lor. Lista con˛ine, Ón
ordine alfabetic„, numele ∫i prenumele fiec„rui candidat, data
na∫terii, data la care a fost numit Ón func˛ia de judec„tor sau
de procuror, func˛ia oficial„ ∫i instan˛a sau parchetul la care
Ó∫i desf„∫oar„ activitatea.
(2) Cu cel pu˛in 10 zile lucr„toare Ónainte de adun„rile
generale pentru selec˛ia candida˛ilor, comitetele electorale de
la cele 16 cur˛i de apel ∫i de la parchetele de pe l‚ng„
acestea Ónainteaz„ listele candida˛ilor la respectivele categorii
de instan˛e ∫i parchete, Ónso˛ite de documentele prev„zute la
art. 8 alin. (4) din Legea nr. 317/2004. Acestea se afi∫eaz„
de Óndat„, p‚n„ la Ónchiderea adun„rilor generale pentru
selec˛ionarea candida˛ilor. Œn mod corespunz„tor, comitetele
electorale vor afi∫a fiecare de Óndat„ lista candida˛ilor, Ónso˛it„
de documentele respective pentru adunarea general„ de la
propria lor instan˛„ sau propriul loc parchet.
(3) Cu cel pu˛in 10 zile lucr„toare Ónainte de data
adun„rilor generale pentru selec˛ia candida˛ilor, comitetele
electorale de la cele 16 cur˛i de apel ∫i de la parchetele de
pe l‚ng„ acestea transmit Consiliului Superior al Magistraturii
candidaturile care Óntrunesc toate condi˛iile pentru a fi admise,
Ómpreun„ cu o copie a documentelor depuse de c„tre
candida˛i.
(4) Prevederile alin. (1)—(3) se aplic„ Ón mod corespunz„tor
pentru comitetele electorale de la Curtea Militar„ de Apel ∫i
Parchetul Militar de pe l‚ng„ Curtea Militar„ de Apel.
SECﬁIUNEA a V-a
Lista candida˛ilor pentru alegerile membrilor Consiliului Superior
al Magistraturii la Œnalta Curte de Casa˛ie ∫i Justi˛ie, Parchetul de
pe l‚ng„ Œnalta Curte de Casa˛ie ∫i Justi˛ie
∫i Parchetul Na˛ional Anticorup˛ie

Art. 13. — (1) Candidaturile pentru alegerile membrilor
Consiliului Superior al Magistraturii la Œnalta Curte de Casa˛ie
∫i Justi˛ie, Parchetul de pe l‚ng„ Œnalta Curte de Casa˛ie ∫i
Justi˛ie ∫i Parchetul Na˛ional Anticorup˛ie se depun Ón
conformitate cu art. 9, 10, 11 ∫i 12.
(2) Listele distincte de candida˛i se Óntocmesc conform
art. 22 ∫i con˛in toate candidaturile valide pentru alegerea
membrilor Consiliului Superior al Magistraturii Ón adunarea
general„ de la Œnalta Curte de Casa˛ie ∫i Justi˛ie ∫i Ón
adunarea general„ comun„ a Parchetului de pe l‚ng„ Œnalta
Curte de Casa˛ie ∫i Justi˛ie ∫i Parchetului Na˛ional
Anticorup˛ie.
CAPITOLUL IV
Procedura pentru desemnarea candida˛ilor
SECﬁIUNEA I
Adun„rile generale pentru desemnarea candida˛ilor

Art. 14. — (1) Pre∫edin˛ii comitetelor electorale de la
cur˛ile de apel ∫i de la parchetele de pe l‚ng„ cur˛ile de apel
convoac„ fiecare, printr-un anun˛ public, adun„rile generale
pentru desemnarea candida˛ilor, cu cel pu˛in dou„ s„pt„m‚ni
Ónainte, pentru ziua ∫i ora stabilite de Plenul Consiliului
Superior al Magistraturii Ón anun˛ul pentru alegeri.
(2) Œn acela∫i timp cu convocarea pentru adunarea
general„ pentru desemnarea candida˛ilor, pre∫edin˛ii
comitetelor electorale Ói invit„ pe votan˛i la o Ónt‚lnire cu
candida˛ii, care va avea loc Ónainte de adunarea general„.
Judec„torii sau procurorii prezen˛i au posibilitatea de a pune
Óntreb„ri candida˛ilor cu privire la candidatura acestora.
Comitetul electoral stabile∫te durata Ónt‚lnirilor, lu‚nd Ón
considerare num„rul de candida˛i Ónscri∫i.
(3) Judec„torii de la fiecare curte de apel, judec„torii de la
toate tribunalele ∫i tribunalele specializate din circumscrip˛ia
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fiec„rei cur˛i de apel ∫i judec„torii de la toate judec„toriile din
circumscrip˛ia fiec„rei cur˛i de apel desemneaz„ Ón cele
3 adun„ri generale, prin vot secret, direct ∫i personal, c‚te un
candidat pentru func˛ia de membru al Consiliului Superior al
Magistraturii.
(4) Procurorii de la fiecare parchet de pe l‚ng„ cur˛ile de
apel, procurorii de la toate parchetele de pe l‚ng„ tribunale ∫i
tribunale specializate din circumscrip˛ia fiec„rei cur˛i de apel ∫i
procurorii de la parchetele de pe l‚ng„ judec„toriile din
circumscrip˛ia fiec„rei cur˛i de apel desemneaz„ Ón cele
3 adun„ri generale, prin vot secret, direct ∫i personal, c‚te un
candidat pentru func˛ia de membru al Consiliului Superior al
Magistraturii.
(5) Judec„torii de la Curtea Militar„ de Apel desemneaz„
Ón adunarea lor general„, prin vot secret, direct ∫i personal,
un candidat pentru func˛ia de membru al Consiliului Superior
al Magistraturii, care s„ fie inclus pe lista cuprinz‚nd cei
16 candida˛i de la cur˛ile de apel.
(6) Judec„torii de la Tribunalul Militar Teritorial
desemneaz„ Ón adunarea lor general„, prin vot secret, direct
∫i personal, un candidat pentru func˛ia de membru al
Consiliului Superior al Magistraturii, care s„ fie inclus pe lista
cuprinz‚nd cei 16 candida˛i de la tribunale.
(7) Procurorii de la Parchetul Militar de pe l‚ng„ Curtea
Militar„ de Apel desemneaz„ Ón adunarea lor general„, prin
vot secret, direct ∫i personal, un candidat pentru func˛ia de
membru al Consiliului Superior al Magistraturii, care s„ fie
inclus pe lista cuprinz‚nd cei 16 candida˛i de la parchetele de
pe l‚ng„ cur˛ile de apel.
(8) Procurorii de la Parchetul Militar de pe l‚ng„ Tribunalul
Militar Teritorial desemneaz„ Ón adunarea lor general„, prin
vot secret, direct ∫i personal, un candidat pentru func˛ia de
membru al Consiliului Superior al Magistraturii, care s„ fie
inclus pe lista cuprinz‚nd cei 16 candida˛i de la parchetele de
pe l‚ng„ tribunale.
(9) Judec„torii de la judec„torii ∫i de la tribunalele militare
desemneaz„ Ón cele 16 adun„ri generale, prin vot secret,
direct ∫i personal, c„tre un candidat pentru func˛ia de membru
al Consiliului Superior al Magistraturii, care s„ fie inclus pe
lista cuprinz‚nd cei 16 candida˛i de la judec„torii ∫i tribunalele
militare.
(10) Procurorii de la parchetele de pe l‚ng„ judec„torii ∫i
de la parchetele de pe l‚ng„ tribunalele militare desemneaz„
Ón cele 16 adun„ri generale, prin vot secret, direct ∫i personal,
un candidat pentru func˛ia de membru al Consiliului Superior
al Magistraturii, care s„ fie inclus pe lista cuprinz‚nd cei
16 candida˛i de la parchetele de pe l‚ng„ judec„torii ∫i de pe
l‚ng„ tribunalele militare.
SECﬁIUNEA a II-a
Buletinele de vot pentru selec˛ia candida˛ilor

Art. 15. — (1) Comitetele electorale ale cur˛ilor de apel ∫i
ale parchetelor de pe l‚ng„ acestea organizeaz„ tip„rirea
buletinelor de vot pentru desemnarea candida˛ilor Ón cadrul
celor 3 adun„ri generale din circumscrip˛ia lor. Num„rul
buletinelor de vot ce urmeaz„ a fi tip„rite pentru diferitele
adun„ri generale este egal cu num„rul judec„torilor ∫i al
procurorilor cu drept de vot Ón adun„rile generale respective
∫i un num„r suplimentar de 10% pentru fiecare adunare
general„. Comitetele electorale furnizeaz„, de asemenea, ∫i
un num„r egal de plicuri identice de vot.
(2) Candida˛ii vor fi Ónscri∫i pe buletinul de vot Ón ordinea
alfabetic„ a numelor de familie. Œn afar„ de numele de familie
se Ónscriu ∫i prenumele, data na∫terii, data la care au fost
numi˛i Ón func˛ia de judec„tor sau de procuror, func˛ia oficial„
∫i instan˛a ori parchetul la care Ó∫i desf„∫oar„ activitatea,
conform formularului prev„zut Ón anexa nr. 2 la prezentul
regulament. Œn cazul candida˛ilor cu nume de familie identice,
ace∫tia sunt Ónscri∫i Ón ordinea alfabetic„ a prenumelor lor.
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Dac„ ∫i prenumele sunt identice, se va ˛ine cont de vechimea
mai mare Ón func˛ia de judec„tor sau de procuror.
(3) Buletinele de vot pentru adun„rile generale ale
judec„torilor de la cur˛ile de apel sunt albe, buletinele de vot
pentru adun„rile generale ale judec„torilor de la tribunale sunt
galbene, buletinele de vot pentru adun„rile generale ale
judec„torilor de la judec„torii sunt albastre. Acelea∫i culori
sunt valabile, Ón mod corespunz„tor, pentru buletinele de vot
pentru adun„rile generale ale procurorilor de la parchetele de
pe l‚ng„ aceste instan˛e.
(4) Buletinele de vot pentru desemnarea candida˛ilor vor
avea Ónscris„ urm„toarea not„: îŒn procedura de desemnare a
candida˛ilor fiecare votant poate vota numai o singur„ dat„.“
(5) Comitetele electorale transmit Consiliului Superior al
Magistraturii c‚te o copie a buletinului de vot pentru fiecare
dintre cele 3 adun„ri generale din respectivele circumscrip˛ii.
SECﬁIUNEA a III-a
Cvorumul necesar pentru constituirea adun„rii generale

Art. 16. — (1) Œn procedura de desemnare a candida˛ilor,
adun„rile generale sunt legal constituite Ón prezen˛a a cel
pu˛in dou„ treimi din num„rul judec„torilor, respectiv al
procurorilor, Ónregistra˛i pe listele electorale.
(2) Adunarea general„ este deschis„ de pre∫edintele
comitetului electoral responsabil de convocarea adun„rilor
generale pentru desemnarea candida˛ilor ori de judec„torul
sau procurorul desemnat de c„tre pre∫edintele comitetului
electoral. Dup„ deschiderea adun„rii generale, pre∫edintele
comitetului electoral, respectiv judec„torul sau procurorul care
Ói ˛ine locul, stabile∫te care dintre judec„torii sau procurorii
prezen˛i ∫i care nu ∫i-au depus candidatura pentru func˛ia de
membru al Consiliului Superior al Magistraturii are cea mai
mare vechime Ón func˛ia de judec„tor sau de procuror.
Judec„torul sau procurorul Ón cauz„ preia conducerea de la
pre∫edintele comitetului electoral ∫i prezideaz„ adunarea.
(3) Pre∫edintele adun„rii generale Óndepline∫te, Ón principal,
urm„toarele atribu˛ii:
a) asigur„ num„rarea voturilor;
b) Óntocme∫te procesul-verbal cu privire la desf„∫urarea
alegerilor ∫i rezultatele votului ∫i Ól transmite Consiliului
Superior al Magistraturii;
c) comunic„ numele judec„torilor sau ale procurorilor
desemna˛i pentru a candida la func˛ia de membru al
Consiliului Superior al Magistraturii ori, dup„ caz, alc„tuie∫te
∫i transmite Consiliului Superior al Magistraturii lista cuprinz‚nd
candida˛ii Ónscri∫i Ón ordinea descresc„toare a voturilor ob˛inute
Ón adun„rile generale.
(4) La Ónceperea lucr„rilor adun„rii generale, pre∫edintele
supune aprob„rii adun„rii generale desemnarea a 2 judec„tori
sau procurori dintre judec„torii sau procurorii prezen˛i care nu
∫i-au depus candidatura, care Ól vor ajuta la Óndeplinirea
atribu˛iilor ce i-au fost Óncredin˛ate.
(5) Dup„ alegerea celor 2 judec„tori sau procurori,
pre∫edintele verific„ mai Ónt‚i dac„ adunarea general„ este
legal constituit„. Œn acest scop strig„ Ón ordine alfabetic„
numele judec„torilor sau ale procurorilor care se afl„ pe lista
electoral„ ∫i stabile∫te dac„ persoanele Ónscrise pe list„ sunt
prezente Ón adunarea general„. Dac„ este realizat„ prezen˛a a
cel pu˛in dou„ treimi din num„rul judec„torilor sau al
procurorilor Ónscri∫i pe list„, pre∫edintele declar„ c„ adunarea
general„ este legal constituit„ ∫i c„ votarea poate avea loc.
(6) Œn cazul Ón care nu se Óntrunesc cele dou„ treimi din
num„rul judec„torilor sau al procurorilor Ónregistra˛i pe liste,
pre∫edintele declar„ c„ adunarea general„ nu este legal
constituit„. Œn aceea∫i zi pre∫edintele convoac„ adunarea
general„ pentru o dat„ ulterioar„, fixat„ Óntre a 3-a ∫i a 5-a zi
lucr„toare a s„pt„m‚nii, ∫i declar„ c„ la acea dat„ se va
vota, indiferent de prezen˛a celor Ónscri∫i pe lista electoral„.
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(7) Imediat dup„ Óncheierea adun„rii generale Ón care nu
s-a putut vota, comitetul electoral Ón cauz„ public„ un anun˛
cu privire la data ∫i locul pentru continuarea adun„rii generale,
care se afi∫eaz„ la sediile instan˛elor, respectiv ale parchetelor
vizate.
SECﬁIUNEA a IV-a
Votarea

Art. 17. — (1) Œn procedura de desemnare a candida˛ilor,
fiecare judec„tor sau procuror are dreptul de a vota pentru un
candidat din categoria de instan˛e ori parchete la nivelul
c„rora judec„torul sau procurorul Ó∫i desf„∫oar„ activitatea.
(2) Numai judec„torii ∫i procurorii Ónscri∫i Ón lista electoral„
au drept de vot.
(3) Buletinele de vot ∫i plicurile se Ónm‚neaz„ de c„tre
pre∫edintele adun„rii generale sau, la cererea sa, de c„tre
judec„torii sau procurorii care Ól ajut„, dup„ ce se verific„
dac„ votantul este Ónscris pe lista electoral„. Participarea
votantului la alegeri se va men˛iona Ón coloana
corespunz„toare a listei electorale.
(4) Dreptul de vot se exercit„ prin Ónscrierea semnului îX“
Ón cercul aflat l‚ng„ numele unui candidat ∫i prin introducerea
Ón urn„ a plicului cu buletinul de vot.
(5) Dac„ un votant a f„cut o gre∫eal„ Ón completarea
buletinului de vot sau a invalidat din gre∫eal„ buletinul de vot
sau plicul, acesta poate solicita un nou buletin, respectiv plic,
Ón schimbul celui deteriorat, at‚t timp c‚t buletinul nu a fost
introdus Ón urn„. Œn acest caz pre∫edintele adun„rii generale
anuleaz„ imediat, Ón prezen˛a votantului, buletinul de vot
Ónapoiat. Incidentul se men˛ioneaz„ Ón procesul-verbal al
adun„rii generale.
(6) Un votant care, din cauza unei afec˛iuni fizice, este
Ómpiedicat s„ Ó∫i exprime personal votul poate desemna o
persoan„ pentru a-l ajuta la exprimarea votului. Votantul Ón
cauz„ Ól informeaz„ pe pre∫edintele adun„rii generale despre
aceasta. Pre∫edintele adun„rii generale ∫i judec„torii sau,
dup„ caz, procurorii desemna˛i s„ Ól ajute pe acesta nu pot fi
desemna˛i ca asisten˛i pentru exprimarea votului.
(7) Pre∫edintele adun„rii generale ia toate m„surile
necesare pentru a asigura confiden˛ialitatea complet„rii
buletinului de vot ∫i a introducerii acestuia Ón plic, Ón
Ónc„perea unde se desf„∫oar„ adunarea general„. Œnainte de
a Óncepe votarea, pre∫edintele adun„rii generale se asigur„ de
faptul c„ urna este goal„. Œn urma acestei verific„ri,
pre∫edintele sigileaz„ urna. Urna trebuie realizat„ Ón a∫a fel
Ónc‚t plicurile s„ nu poat„ fi scoase Ónainte ca aceasta s„ fie
deschis„ dup„ terminarea vot„rii.
(8) Œn timpul desf„∫ur„rii adun„rii generale, pre∫edintele ∫i
cel pu˛in unul dintre cei 2 judec„tori sau procurori desemna˛i
s„ Ól asiste trebuie s„ fie prezen˛i Ón permanen˛„.
(9) Œn cazul Ón care, din diverse motive, lucr„rile adun„rii
generale sunt Óntrerupte sau dac„, din anumite motive, nu
sunt posibile num„rarea voturilor ∫i stabilirea rezultatului
votului imediat dup„ ce pre∫edintele declar„ votarea Óncheiat„,
pre∫edintele Ónchide ∫i sigileaz„ urna p‚n„ la momentul
relu„rii vot„rii sau a num„r„rii voturilor, astfel Ónc‚t s„ nu
poat„ fi introduse sau scoase buletinele de vot f„r„ a se
distruge sigiliul. La redeschiderea procesului de votare sau
Ónainte de scoaterea plicurilor pentru num„rarea voturilor,
pre∫edintele verific„ dac„ sigiliul este intact.
(10) Dup„ Óncheierea perioadei stabilite pentru exprimarea
votului, pre∫edintele declar„ c„ numai judec„torii sau, dup„
caz, procurorii prezen˛i Ón Ónc„perea unde are loc adunarea
general„ ∫i care Ónc„ nu ∫i-au exprimat votul p‚n„ la acel
moment pot vota.
(11) Buletinele de vot nefolosite vor fi anulate de c„tre
pre∫edinte, Ónainte de deschiderea urnelor, Ón prezen˛a cel
pu˛in a unuia dintre cei 2 judec„tori sau procurori din comisie.

SECﬁIUNEA a V-a
Stabilirea rezultatului alegerilor pentru desemnarea candida˛ilor

Art. 18. — (1) Dup„ Óncheierea procedurii de vot,
pre∫edintele, cu ajutorul celor 2 judec„tori sau procurori
desemna˛i Ón acest scop, procedeaz„ la deschiderea urnei ∫i
num„r„ public voturile.
(2) Pre∫edintele ∫i judec„torii sau procurorii care Ól ajut„
compar„ num„rul buletinelor de vot introduse Ón plic cu
num„rul persoanelor care au votat conform not„rilor din listele
electorale ∫i verific„ valabilitatea buletinelor de vot.
(3) Votul nu este valabil exprimat Ón urm„toarele cazuri:
a) buletinul de vot a fost introdus Ón urn„ f„r„ s„ fi fost Ón
prealabil introdus Ón plicul de vot;
b) buletinul de vot nu a fost Ónm‚nat de c„tre pre∫edintele
adun„rii generale sau de c„tre un judec„tor ori un procuror
desemnat de acesta;
c) voin˛a votanului nu reiese clar din buletinul de vot;
d) buletinul de vot con˛ine un semn distinctiv, o ad„ugare,
o condi˛ionare sau o rezerv„.
(4) Œn cazul Ón care pre∫edintele sau unul dintre judec„torii
ori procurorii care Ól ajut„ pune la Óndoial„ valabilitatea unui
vot, ace∫tia hot„r„sc de Óndat„, cu majoritate, dac„ votul
poate fi considerat valabil. Respectivele buletine de vot vor fi
numerotate consecutiv ∫i p„strate separat de celelalte buletine
de vot.
(5) Voturile valabil exprimate pe care le prime∫te fiecare
candidat vor fi adunate.
(6) La finalizarea num„r„rii voturilor, pre∫edintele pronun˛„
public rezultatul alegerilor ∫i apoi declar„ adunarea general„
Ónchis„.
SECﬁIUNEA a VI-a
Procesele-verbale ale alegerilor pentru desemnarea candida˛ilor

Art. 19. — (1) Pre∫edintele Óntocme∫te procesul-verbal al
adun„rii generale. Procesul-verbal se semneaz„ de c„tre
pre∫edinte ∫i de cei 2 judec„tori sau procurori care Ól ajut„.
(2) Procesul-verbal con˛ine urm„toarele men˛iuni:
a) rezultatul strig„rii listei pentru verificarea prezen˛ei de
cel pu˛in dou„ treimi din num„rul judec„torilor sau al
procurorilor Ónscri∫i Ón lista electoral„ respectiv„;
b) data ∫i locul anun˛ate pentru o nou„ Óntrunire a adun„rii
generale, Ón cazul Ón care rata de participare de dou„ treimi
nu a fost realizat„ la deschiderea adun„rii generale;
c) num„rul buletinelor de vot ∫i/sau de plicuri pentru
buletinele de vot anulate ∫i Ónlocuite conform art. 17 alin. (5)
∫i motivele care au condus la Ónlocuire;
d) num„rul total de voturi exprimate;
e) num„rul total de voturi nule;
f) motivele pentru luarea oric„rei hot„r‚ri conform art. 18
alin. (4), privitoare la valabilitatea sau nulitatea unui vot;
g) num„rul total de voturi valabile ob˛inute de fiecare
candidat;
h) o list„ cuprinz‚nd numele tuturor candida˛ilor, Ón ordinea
descresc„toare a num„rului de voturi ob˛inute Ón adunarea
general„;
i) num„rul de buletine de vot nefolosite ∫i anulate.
(3) Orice incident ap„rut Ón cursul adun„rii generale trebuie
men˛ionat Ón procesul-verbal.
(4) Œn cazul Ón care nici unul dintre candida˛i nu ob˛ine
votul majorit„˛ii celor prezen˛i Ón adunarea general„, se
organizeaz„ al doilea tur de scrutin, Ón aceea∫i zi, la care
particip„ candida˛ii clasa˛i pe primele dou„ locuri.
(5) Dispozi˛iile art. 16—18 se aplic„ Ón mod corespunz„tor.
(6) Este declarat ales candidatul care a ob˛inut cel mai
mare num„r de voturi.
(7) Œn cel mult o zi lucr„toare de la data ˛inerii alegerilor,
pre∫edintele fiec„rei adun„ri generale transmite Consiliului
Superior al Magistraturii un duplicat al procesului-verbal al
adun„rii generale pe care a prezidat-o.
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SECﬁIUNEA a VII-a
Verificarea legalit„˛ii procedurilor de desemnare a candida˛ilor

Art. 20. — (1) Consiliul Superior al Magistraturii verific„
legalitatea procedurilor de desemnare a candida˛ilor, din oficiu
ori la sesizarea oric„rui judec„tor sau procuror.
(2) Œn termen de 15 zile de la data alegerilor, judec„torii ∫i
procurorii pot depune la Consiliul Superior al Magistraturii
contesta˛ii cu privire la legalitatea procedurilor de desemnare a
candida˛ilor.
(3) Contesta˛iile se solu˛ioneaz„ de c„tre Plenul Consiliului
Superior al Magistraturii Ón termen de 5 zile de la data
sesiz„rii. Solu˛ia motivat„ se comunic„ persoanei care a
formulat contesta˛ia.
SECﬁIUNEA a VIII-a
M„suri Ón cazul Ónc„lc„rii procedurilor de desemnare
a candida˛ilor

Art. 21. — (1) Œn cazul Ón care se constat„ Ónc„lc„ri ale
legii Ón procedurile de desemnare a candida˛ilor, Consiliul
Superior al Magistraturii dispune m„surile necesare pentru
Ónl„turarea acestora.
(2) Consiliul Superior al Magistraturii dispune repetarea
procedurilor de desemnare a candida˛ilor numai la acele
instan˛e ∫i parchete la care Ónc„lcarea legii a avut drept
consecin˛„ influen˛area rezultatelor alegerilor.
(3) Œn cazul Ón care se hot„r„∫te repetarea alegerilor sau a
unei p„r˛i a acestora, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii
stabile∫te ∫i data pentru noile alegeri.
(4) Hot„r‚rile Plenului Consiliului Superior al Magistraturii
luate conform alin. (1)—(3) se public„ de Óndat„ pe pagina de
Internet a Consiliului Superior al Magistraturii ∫i Ón Monitorul
Oficial al Rom‚niei, Partea a III-a.
(5) Prevederile prezentului regulament se aplic„ Ón mod
corespunz„tor Ón cazul Ón care Plenul Consiliului Superior al
Magistraturii organizeaz„ noi alegeri pentru desemnarea
candida˛ilor, repetarea unei p„r˛i din procedurile de desemnare
a candida˛ilor sau organizeaz„ al doilea tur de scrutin pentru
desemnarea candida˛ilor. Œn cazul Ón care noua procedur„ de
desemnare a candida˛ilor se limiteaz„ la anumite instan˛e,
parchete sau adun„ri generale comune, prevederile privind
afi∫area documentelor la instan˛e ∫i parchete se aplic„ numai
instan˛elor ∫i parchetelor Ón cauz„.
SECﬁIUNEA a IX-a
Listele candida˛ilor

Art. 22. — (1) Œn urma primirii proceselor-verbale de la
adun„rile generale, Comitetul electoral permanent al Consiliului
Superior al Magistraturii, conform art. 11 din Legea
nr. 317/2004, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
Óntocme∫te listele cu judec„torii ∫i procurorii desemna˛i pentru
a candida la func˛ia de membru al Consiliului Superior al
Magistraturii, pe diferite categorii de instan˛e ∫i parchete.
(2) Proiectele listelor prev„zute la alin. (1) se verific„ ∫i se
valideaz„ de Plenul Consiliului Superior al Magistraturii.
(3) Œn cel mult o zi lucr„toare de la data adopt„rii de c„tre
Plen, listele de candida˛i se public„ pe pagina de Internet a
Consiliului Superior al Magistraturii.
(4) Listele se transmit instan˛elor ∫i parchetelor, astfel Ónc‚t
s„ fie primite cu cel pu˛in 20 de zile Ónainte de data stabilit„
pentru adun„rile generale pentru alegeri, dup„ cum urmeaz„:
a) lista cuprinz‚nd cei 16 candida˛i de la cur˛ile de apel
se transmite acestor instan˛e;
b) lista cuprinz‚nd cei 16 candida˛i de la parchetele de pe
l‚ng„ cur˛ile de apel se transmite acestor parchete;
c) lista cuprinz‚nd cei 16 candida˛i de la tribunale,
tribunalele specializate ∫i Tribunalul Militar Teritorial se
transmite acestor instan˛e;
d) lista cuprinz‚nd cei 16 candida˛i de la parchetele de pe
l‚ng„ tribunale, tribunalele specializate ∫i Tribunalul Militar
Teritorial se transmite acestor parchete;

9

e) lista cuprinz‚nd cei 16 candida˛i de la judec„torii ∫i
tribunalele militare se transmite tuturor judec„toriilor ∫i
tribunalelor militare;
f) lista cuprinz‚nd cei 16 candida˛i de la parchetele de pe
l‚ng„ judec„torii ∫i tribunalele militare se transmite acestor
parchete.
(5) Œn scopul asigur„rii respect„rii termenului limit„ prev„zut
la alin. (4), listele se transmit prin fax. Comitetul electoral
permanent al Consiliului Superior al Magistraturii poate
transmite listele pentru categoriile de instan˛e ∫i parchete din
circumscrip˛ia cur˛ii de apel, prin intermediul comitetelor
electorale de la cur˛ile de apel ∫i de la parchetele de pe
l‚ng„ cur˛ile de apel, d‚ndu-le acestora sarcina de a
transmite de Óndat„ aceste liste instan˛elor ∫i instan˛elor
specializate, respectiv parchetelor aflate Ón circumscrip˛ia lor.
(6) Listele candida˛ilor se transmit Ónso˛ite de documentele
prev„zute la art. 8 alin. (4) din Legea nr. 317/2004, cu
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, ∫i de buletinele de vot.
(7) Transmiterea listelor ∫i documentelor poate fi f„cut„ ∫i
prin intermediul Internetului, acolo unde acest lucru este posibil.
(8) Œndat„ dup„ primire, listele ∫i documentele prev„zute la
alin. (6) se afi∫eaz„ la sediile instan˛elor ∫i ale parchetelor.
CAPITOLUL V
Procedura pentru alegerea membrilor Consiliului Superior
al Magistraturii
SECﬁIUNEA I
Buletinele de vot pentru adun„rile generale

Art. 23. — (1) Œn conformitate cu lista de candida˛i
Óntocmit„, Comitetul electoral permanent al Consiliului Superior
al Magistraturii asigur„ tip„rirea a 8 buletine de vot distincte
pentru alegerea urm„toarelor persoane:
a) 2 judec„tori de la Œnalta Curte de Casa˛ie ∫i Justi˛ie;
b) 3 judec„tori de la cur˛ile de apel;
c) 2 judec„tori de la tribunale;
d) 2 judec„tori de la judec„torii;
e) un procuror de la Parchetul de pe l‚ng„ Œnalta Curte de
Casa˛ie ∫i Justi˛ie sau de la Parchetul Na˛ional Anticorup˛ie;
f) un procuror de la parchetele de pe l‚ng„ cur˛ile de apel;
g) 2 procurori de la parchetele de pe l‚ng„ tribunale;
h) un procuror de la parchetele de pe l‚ng„ judec„torii.
(2) Buletinele de vot pentru adun„rile generale de la
instan˛e sunt albe, iar buletinele de vot pentru adun„rile
generale de la parchete sunt galbene.
(3) Candida˛ii sunt Ónscri∫i pe buletinele de vot Ón ordinea
alfabetic„ a numelor de familie. Œn afar„ de numele de familie
se Ónscriu ∫i prenumele, data na∫terii, data numirii Ón func˛ia
de judec„tor sau de procuror, func˛ia oficial„ ∫i instan˛a de
judecat„ sau parchetul la care func˛ioneaz„, conform
formularului prev„zut Ón anexa nr. 3 la prezentul regulament.
Œn cazul candida˛ilor cu nume de familie identice, ace∫tia sunt
Ónscri∫i Ón ordinea alfabetic„ a prenumelor lor. Dac„ ∫i
prenumele sunt identice, se va ˛ine cont de vechimea mai
mare Ón func˛ia de judec„tor sau de procuror.
(4) Pe fiecare categorie de buletin de vot se men˛ioneaz„
num„rul candida˛ilor de pe list„ care urmeaz„ s„ fie ale∫i.
(5) Consiliul Superior al Magistraturii trimite fiec„rei instan˛e
∫i fiec„rui parchet, Ón timp util, un num„r de buletine de vot
∫tampilate, egal cu num„rul judec„torilor din cadrul instan˛ei
sau al procurorilor din cadrul parchetului, Ónscri∫i Ón lista
electoral„, cu un plus de 10%.
SECﬁIUNEA a II-a
Adun„rile generale pentru alegerea judec„torilor ∫i procurorilor
membri ai Consiliului Superior al Magistraturii

Art. 24. — (1) Pre∫edin˛ii comitetelor electorale locale
convoac„ fiecare, cu cel pu˛in dou„ s„pt„m‚ni Ónainte,
adunarea general„ a judec„torilor, respectiv a procurorilor,
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pentru data ∫i ora stabilite de Plenul Consiliului Superior al
Magistraturii Ón anun˛ul pentru alegeri. Pre∫edin˛ii comitetelor
electorale de la tribunale ∫i Tribunalul Militar Teritorial
convoac„, de asemenea, adunarea general„ a judec„torilor de
la judec„toriile din circumscrip˛ia lor, respectiv de la tribunalele
militare. Pre∫edin˛ii comitetelor electorale de la parchetele de
pe l‚ng„ tribunale ∫i Tribunalul Militar Teritorial vor convoca,
de asemenea, adunarea general„ a procurorilor de la
parchetele de pe l‚ng„ judec„toriile din circumscrip˛ia lor,
respectiv de pe l‚ng„ tribunalele militare.
(2) Œn procedura de alegere a membrilor Consiliului
Superior al Magistraturii, adun„rile generale sunt legal
constituite Ón prezen˛a a cel pu˛in dou„ treimi din num„rul
judec„torilor, respectiv al procurorilor, Ónregistra˛i pe listele
electorale.
(3) Adunarea general„ se declar„ deschis„ de c„tre
pre∫edintele comitetului electoral de la respectiva instan˛„ sau
de la respectivul parchet.
(4) Dup„ deschiderea adun„rii generale, pre∫edintele
comitetului electoral Ól stabile∫te, dintre judec„torii sau
procurorii prezen˛i ∫i care nu ∫i-au depus candidatura pentru
func˛ia de membru Ón Consiliul Superior al Magistraturii, pe
judec„torul sau pe procurorul cu cea mai mare vechime Ón
magistratur„. Judec„torul sau procurorul respectiv preia apoi
conducerea de la pre∫edintele comitetului electoral ∫i
prezideaz„ adunarea general„.
(5) Pre∫edintele adun„rii generale Óndepline∫te, Ón principal,
urm„toarele atribu˛ii:
a) asigur„ num„rarea voturilor;
b) Óntocme∫te procesul-verbal cu privire la desf„∫urarea
alegerilor ∫i rezultatele votului ∫i Ól transmite Consiliului
Superior al Magistraturii.
c) comunic„ numele judec„torilor sau ale procurorilor
desemna˛i pentru a candida la func˛ia de membru al
Consiliului Superior al Magistraturii ori, dup„ caz, alc„tuie∫te
∫i transmite Consiliului Superior al Magistraturii lista cuprinz‚nd
candida˛ii Ónscri∫i Ón ordinea descresc„toare a voturilor ob˛inute
Ón adun„rile generale.
(6) La Ónceperea lucr„rilor adun„rii generale pre∫edintele
desemneaz„ 2 judec„tori sau procurori, dintre judec„torii sau
procurorii prezen˛i care nu ∫i-au depus candidatura, pentru a-l
ajuta la Óndeplinirea atribu˛iilor ce i-au fost Óncredin˛ate.
(7) Dup„ desemnarea judec„torilor sau a procurorilor care
Ól vor ajuta, pre∫edintele verific„ mai Ónt‚i dac„ adunarea
general„ este legal constituit„. Œn acest scop strig„ Ón ordine
alfabetic„ numele judec„torilor ∫i ale procurorilor care se afl„
pe lista electoral„ ∫i stabile∫te dac„ persoanele Ónscrise pe
list„ sunt prezente Ón adunarea general„. Pre∫edintele Ói
marcheaz„ Ón coloana corespunz„toare a listei electorale pe
judec„torii sau pe procurorii prezen˛i. Dac„ este realizat„ prezen˛a
a cel pu˛in dou„ treimi din num„rul judec„torilor sau al
procurorilor Ónscri∫i pe list„, pre∫edintele declar„ c„ adunarea
general„ este legal constituit„ ∫i c„ votarea poate avea loc.
(8) Œn cazul Ón care nu se Óntrunesc cele dou„ treimi din
num„rul judec„torilor sau al procurorilor Ónregistra˛i pe liste,
pre∫edintele declar„ c„ adunarea general„ nu este legal
constituit„. Œn aceea∫i zi, pre∫edintele convoac„ adunarea
general„ pentru o dat„ ulterioar„, fixat„ Óntre a 3-a ∫i a 5-a zi
lucr„toare, ∫i declar„ c„ la acea dat„ se va vota, indiferent
de num„rul celor prezen˛i.
(9) Imediat dup„ Óncheierea adun„rii generale Ón care nu
s-a putut vota, comitetul electoral Ón cauz„ Óntocme∫te un
anun˛ scris cu privire la data ∫i locul pentru noua adunare
general„, care se afi∫eaz„ la sediile instan˛elor, respectiv ale
parchetelor vizate.
SECﬁIUNEA a III-a
Votarea

Art. 25. — (1) Fiecare judec„tor sau procuror are dreptul
de a vota un num„r de candida˛i egal cu num„rul membrilor

Consiliului Superior al Magistraturii, care reprezint„ categoria
de instan˛e sau parchete la care func˛ioneaz„ judec„torul ori
procurorul, dup„ cum urmeaz„:
a) judec„torii de la Œnalta Curte de Casa˛ie ∫i Justi˛ie aleg
ca membri ai Consiliului Superior al Magistraturii, Ón adunarea
lor general„, 2 judec„tori de la aceast„ instan˛„;
b) procurorii de la Parchetul de pe l‚ng„ Œnalta Curte de
Casa˛ie ∫i Justi˛ie ∫i cei de la Parchetul Na˛ional Anticorup˛ie
aleg ca membru al Consiliului Superior al Magistraturii, Ón
adunarea lor general„ comun„, un procuror de la Parchetul
de pe l‚ng„ Œnalta Curte de Casa˛ie ∫i Justi˛ie sau de la
Parchetul Na˛ional Anticorup˛ie;
c) judec„torii de la cur˛ile de apel aleg ca membri ai
Consiliului Superior al Magistraturii, Ón adun„rile lor generale,
3 judec„tori de la aceste instan˛e;
d) procurorii de la parchetele de pe l‚ng„ cur˛ile de apel
aleg ca membru al Consiliului Superior al Magistraturii, Ón
adun„rile lor generale, un procuror de la aceste parchete;
e) judec„torii de la tribunale ∫i Tribunalul Militar Teritorial
aleg ca membri ai Consiliului Superior al Magistraturii, Ón
adun„rile lor generale, 2 judec„tori de la aceste instan˛e;
f) procurorii de la parchetele de pe l‚ng„ tribunale ∫i
Tribunalul Militar Teritorial aleg ca membri ai Consiliului
Superior al Magistraturii, Ón adun„rile lor generale, 2 procurori
de la aceste parchete;
g) judec„torii de la judec„torii ∫i tribunale militare aleg ca
membri ai Consiliului Superior al Magistraturii, Ón adun„rile lor
generale, 2 judec„tori de la judec„torii ∫i tribunale militare;
h) procurorii de la parchetele de pe l‚ng„ judec„torii ∫i
tribunale militare aleg ca membru al Consiliului Superior al
Magistraturii, Ón adun„rile lor generale, un procuror de la
parchetele de pe l‚ng„ judec„torii ∫i tribunale militare.
(2) Au drept de vot numai judec„torii ∫i procurorii Ónscri∫i
Ón lista electoral„.
(3) Buletinele de vot ∫i plicurile se Ónm‚neaz„ de c„tre
pre∫edintele adun„rii generale sau, la cererea sa, de c„tre
judec„torii ori procurorii care Ól ajut„, dup„ ce se verific„ dac„
votantul este Ónregistrat Ón lista electoral„. Participarea
votantului la alegeri se va men˛iona Ón coloana
corespunz„toare a listei electorale.
(4) Dreptul de vot se exercit„ prin Ónscrierea semnului îX“
Ón cercul aflat l‚ng„ numele candidatului sau, dup„ caz, ale
candida˛ilor ∫i introducerea plicului cu buletinul de vot Ón urn„.
(5) Dac„ un votant a f„cut o gre∫eal„ Ón completarea
buletinului de vot sau a invalidat din gre∫eal„ buletinul de vot
ori plicul, acesta poate solicita un nou buletin, respectiv plic,
Ón schimbul celui deteriorat, at‚t timp c‚t buletinul nu a fost
introdus Ón urn„. Œn acest caz, pre∫edintele adun„rii generale
anuleaz„ imediat, Ón prezen˛a votantului, buletinul de vot ∫i
plicul ce au fost Ónapoiate. Incidentul se men˛ioneaz„ Ón
procesul-verbal al adun„rii generale.
(6) Un votant care, din cauza unei afec˛iuni fizice, este
Ómpiedicat s„ Ó∫i exprime personal votul poate desemna o
persoan„ pentru a-l ajuta la exprimarea votului. Votantul Ón
cauz„ Ól informeaz„ pe pre∫edintele adun„rii generale despre
aceasta. Pre∫edintele adun„rii generale ∫i judec„torii sau,
dup„ caz, procurorii desemna˛i s„ Ól ajute pe acesta nu pot fi
desemna˛i ca asisten˛i pentru exprimarea votului.
(7) Pre∫edintele adun„rii generale ia toate m„surile
necesare pentru a asigura confiden˛ialitatea complet„rii
buletinului de vot ∫i a introducerii acestuia Ón plic, Ón
Ónc„perea unde se desf„∫oar„ adunarea general„. Œnainte de
a Óncepe votarea, pre∫edintele adun„rii generale se asigur„ de
faptul c„ urna este goal„. Œn urma acestei verific„ri,
pre∫edintele sigileaz„ urna. Urna trebuie realizat„ Ón a∫a fel
Ónc‚t plicurile s„ nu poat„ fi scoase Ónainte ca urna s„ fie
deschis„ dup„ terminarea vot„rii.
(8) Œn timpul desf„∫ur„rii adun„rii generale, pre∫edintele ∫i
cel pu˛in unul dintre cei 2 judec„tori sau procurori desemna˛i
s„ Ól ajute pe acesta trebuie s„ fie prezen˛i Ón permanen˛„.

PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 828/14.IX.2005

11

(9) Œn cazul Ón care, din diverse motive, lucr„rile adun„rii
generale se Óntrerup sau sunt imposibile num„rarea voturilor
∫i stabilirea rezultatului votului imediat dup„ ce pre∫edintele
declar„ votarea Óncheiat„, pre∫edintele Ónchide ∫i sigileaz„
urna p‚n„ la momentul respectiv, astfel Ónc‚t s„ fie imposibil„
introducerea sau scoaterea buletinelor de vot f„r„ a se
distruge sigiliul. La redeschiderea procedurii de votare sau
Ónainte de scoaterea plicurilor pentru num„rarea voturilor,
pre∫edintele verific„ dac„ sigiliul este intact.
(10) Dup„ scurgerea perioadei stabilite pentru exprimarea
votului, pre∫edintele declar„ c„ numai judec„torii sau procurorii
prezen˛i Ón Ónc„perea unde are loc adunarea general„ ∫i care
Ónc„ nu ∫i-au exprimat votul pot vota. Pre∫edintele declar„
Óncheiat„ procedura de vot.

f) motivele pentru luarea oric„rei hot„r‚ri, conform art. 26
alin. (4), privitoare la valabilitatea sau nulitatea unui vot;
g) num„rul total de voturi valabile ob˛inute de fiecare
candidat;
h) lista cuprinz‚nd numele tuturor candida˛ilor, Ón ordinea
descresc„toare a num„rului de voturi ob˛inute Ón adunarea
general„;
i) num„rul de buletine de vot nefolosite ∫i anulate.
(3) Orice incident ap„rut Ón cursul adun„rii generale trebuie
men˛ionat Ón procesul-verbal.
(4) Œn cel mult o zi lucr„toare de la data ˛inerii alegerilor,
pre∫edintele fiec„rei adun„ri generale transmite Consiliului
Superior al Magistraturii un duplicat al procesului-verbal al
adun„rii generale pe care a prezidat-o.

SECﬁIUNEA a IV-a

SECﬁIUNEA a VI-a

Stabilirea rezultatului alegerilor

Verificarea legalit„˛ii procedurilor de alegere

Art. 26. — (1) Imediat dup„ declararea procedurii de vot
ca fiind Óncheiat„, pre∫edintele, cu ajutorul celor 2 judec„tori
sau procurori desemna˛i Ón acest scop, dup„ deschiderea
urnei, num„r„ public voturile.
(2) Pre∫edintele ∫i judec„torii sau procurorii care Ól asist„
compar„ num„rul buletinelor de vot introduse Ón plic cu
num„rul persoanelor care au votat, conform marc„rilor din
listele electorale, ∫i verific„ valabilitatea buletinelor de vot.
(3) Votul nu este valabil exprimat Ón urm„toarele cazuri:
a) buletinul de vot a fost introdus Ón urm„ f„r„ s„ fi fost Ón
prealabil introdus Ón plicul de vot;
b) buletinul de vot nu a fost Ónm‚nat de c„tre pre∫edintele
adun„rii generale sau de c„tre judec„torul ori procurorul
desemnat de acesta;
c) voin˛a votantului nu reiese clar din buletinul de vot;
d) buletinul de vot con˛ine un semn distinctiv, o ad„ugare,
o condi˛ionare sau o rezerv„;
e) au fost votate mai multe persoane dec‚t num„rul
permis conform art. 25 alin. (1);
f) au fost votate mai pu˛ine persoane dec‚t cele prev„zute
la art. 25 alin. (1).
(4) Œn cazul Ón care pre∫edintele sau unul dintre judec„torii
ori procurorii care Ól ajut„ pune la Óndoial„ valabilitatea unui
vot, ace∫tia hot„r„sc de Óndat„, cu majoritate, dac„ votul se
consider„ valabil sau nul. Respectivele buletine de vot vor fi
numerotate consecutiv ∫i p„strate separat de celelalte buletine
de vot.
(5) Voturile valabil exprimate pe care le prime∫te fiecare
candidat se adun„.
(6) La finalizarea num„r„rii voturilor, pre∫edintele pronun˛„
public rezultatul alegerilor ∫i apoi declar„ Ónchis„ adunarea
general„.

Art. 28. — (1) Consiliul Superior al Magistraturii verific„
legalitatea procedurilor de alegere, din oficiu sau la sesizarea
oric„rui judec„tor sau procuror.
(2) Œn termen de 15 zile de la data alegerilor, judec„torii ∫i
procurorii pot depune la Consiliul Superior al Magistraturii
contesta˛ii cu privire la legalitatea procedurilor de alegere.
(3) Contesta˛iile se solu˛ioneaz„ de c„tre Plenul Consiliului
Superior al Magistraturii Ón termen de 5 zile de la data
sesiz„rii. Solu˛ia motivat„ se comunic„ persoanei care a
formulat contesta˛ia.
SECﬁIUNEA a VII-a
M„suri Ón cazul Ónc„lc„rii procedurilor de alegere

Art. 29. — (1) Œn cazul Ón care se constat„ Ónc„lc„ri ale
legii Ón procedurile de alegere, Consiliul Superior al
Magistraturii dispune m„surile necesare pentru Ónl„turarea
acestora.
(2) Consiliul Superior al Magistraturii dispune repetarea
alegerilor numai la acele instan˛e ∫i parchete la care
Ónc„lcarea legii a avut drept consecin˛„ influen˛area rezultatelor
alegerilor.
(3) Œn cazul Ón care se hot„r„∫te repetarea alegerilor sau a
unei p„r˛i din procedurile de alegere, Plenul Consiliului
Superior al Magistraturii stabile∫te ∫i data pentru noile alegeri.
(4) Hot„r‚rile Plenului luate conform alin. (1)—(3) se public„
de Óndat„ pe pagina de Internet a Consiliului Superior al
Magistraturii ∫i Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea a III-a.
(5) Prevederile prezentului regulament se aplic„ Ón mod
corespunz„tor ∫i Ón cazurile prev„zute la alin. (2) ∫i (3), dac„
Plenul Consiliului Superior al Magistraturii organizeaz„ noi
alegeri.

SECﬁIUNEA a V-a

SECﬁIUNEA a VIII-a

Procesele-verbale ale alegerilor

Lista judec„torilor ∫i a procurorilor ale∫i

Art. 27. — (1) Pre∫edintele Óntocme∫te procesul-verbal al
adun„rii generale. Procesul-verbal se semneaz„ de c„tre
pre∫edinte ∫i de c„tre cei 2 judec„tori sau procurori desemna˛i
s„ Ól ajute.
(2) Procesul-verbal con˛ine urm„toarele men˛iuni:
a) rezultatul strig„rii listei pentru verificarea prezen˛ei a cel
pu˛in dou„ treimi din num„rul judec„torilor sau al procurorilor
Ónscri∫i pe lista electoral„ respectiv„;
b) data ∫i locul anun˛ate pentru o nou„ Óntrunire a adun„rii
generale, Ón cazul Ón care rata de participare de dou„ treimi
nu a fost realizat„ la deschiderea adun„rii generale;
c) num„rul buletinelor de vot ∫i/sau de plicuri anulate ∫i
Ónlocuite conform art. 25 alin. (5) ∫i motivele care au condus
la Ónlocuire;
d) num„rul total de voturi exprimate;
e) num„rul total de voturi nule;

Art. 30. — (1) Dup„ primirea proceselor-verbale ale
adun„rilor generale pentru alegerea judec„torilor ∫i a
procurorilor membri ai Consiliului Superior al Magistraturii,
Plenul Consiliului Superior al Magistraturii Óntocme∫te o list„
separat„, pentru fiecare dintre categoriile de instan˛e ∫i
parchete, indic‚nd Ón ordine descresc„toare num„rul de voturi
ob˛inute de fiecare candidat Ón adun„rile generale.
(2) Œn conformitate cu rezultatele alegerilor, Plenul
Consiliului Superior al Magistraturii va declara ale∫i:
a) 2 judec„tori de la Œnalta Curte de Casa˛ie ∫i Justi˛ie,
care au ob˛inut majoritatea voturilor Ón adunarea general„ a
Œnaltei Cur˛i de Casa˛ie ∫i Justi˛ie;
b) un procuror de la Parchetul de pe l‚ng„ Œnalta Curte de
Casa˛ie ∫i Justi˛ie sau de la Parchetul Na˛ional Anticorup˛ie,
care a ob˛inut majoritatea num„rului de voturi Ón adunarea
general„ comun„;
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c) 3 judec„tori de la cur˛ile de apel ∫i Curtea Militar„ de
Apel, care au ob˛inut cel mai mare num„r de voturi Ón
adun„rile generale ale judec„torilor de la aceste instan˛e;
d) 2 judec„tori de la tribunale, tribunale specializate ∫i
Tribunalul Militar Teritorial, care au ob˛inut cel mai mare
num„r de voturi Ón adun„rile generale ale acestor instan˛e;
e) 2 judec„tori de la judec„torii ∫i tribunale militare, care
au ob˛inut cel mai mare num„r de voturi Ón adun„rile generale
ale judec„torilor de la aceste instan˛e;
f) un procuror de la parchetele de pe l‚ng„ cur˛ile de apel
∫i de la Parchetul Militar de pe l‚ng„ Curtea Militar„ de Apel,
care a ob˛inut cel mai mare num„r de voturi Ón adun„rile
generale ale acestor parchete;
g) 2 procurori de la parchetele de pe l‚ng„ tribunale,
tribunale specializate ∫i Tribunalul Militar Teritorial, care au
ob˛inut cel mai mare num„r de voturi Ón adun„rile generale
ale acestor parchete;
h) un procuror de la parchetele de pe l‚ng„ judec„torii ∫i
de pe l‚ng„ tribunalele militare, care a ob˛inut cel mai mare
num„r de voturi Ón adun„rile generale ale acestor parchete.
SECﬁIUNEA a IX-a
Transmiterea listei cu judec„torii ∫i procurorii ale∫i
la Biroul permanent al Senatului

Art. 31. — (1) Dup„ stabilirea rezultatelor alegerilor, Plenul
Consiliului Superior al Magistraturii transmite Biroului
permanent al Senatului lista judec„torilor ∫i procurorilor ale∫i.
(2) Œnainte de transmiterea listei c„tre Biroul permanent al
Senatului, Consiliul Na˛ional pentru Studierea Arhivelor
Securit„˛ii verific„ ∫i comunic„, Ón termen de 15 zile de la
solicitarea Consiliului Superior al Magistraturii, dac„ judec„torii
∫i procurorii ale∫i au f„cut parte din serviciile de informa˛ii
Ónainte de 1990 sau au colaborat cu acestea.
SECﬁIUNEA a X-a
Informarea judec„torilor ∫i procurorilor ale∫i
∫i publicarea rezultatelor alegerilor

Art. 32. — (1) Dup„ stabilirea rezultatelor alegerilor,
Comitetul electoral permanent al Consiliului Superior al
Magistraturii Ói informeaz„ pe judec„torii ∫i pe procurorii ale∫i
prin scrisoare recomandat„ cu confirmare de primire.
(2) Rezultatele alegerilor se public„ de Óndat„ pe pagina
de Internet a Consiliului Superior al Magistraturii ∫i se
afi∫eaz„ la sediile tuturor instan˛elor ∫i parchetelor, pentru o
perioad„ de dou„ s„pt„m‚ni.
(3) Publicarea rezultatelor alegerilor include, separat pentru
fiecare categorie de instan˛e ∫i parchete, urm„toarele date:
a) num„rul judec„torilor ∫i procurorilor Ónscri∫i pe listele
electorale;
b) num„rul judec„torilor ∫i procurorilor care ∫i-au exprimat
votul;
c) num„rul buletinelor de vot valabile ∫i al celor nule;
d) num„rul de voturi valabile;
e) num„rul de voturi ob˛inute de fiecare candidat, Ón ordine
descresc„toare;
f) numele ∫i func˛ia oficial„ ale judec„torilor ∫i procurorilor
ale∫i Ón Consiliul Superior al Magistraturii.
CAPITOLUL VI
Dispozi˛ii finale
SECﬁIUNEA I
Desemnarea candida˛ilor Ón situa˛ia Ón care devine vacant„
o func˛ie de membru ales Ón Consiliul Superior
al Magistraturii

Art. 33. — (1) Œn situa˛ia Ón care un membru ales al
Consiliului Superior al Magistraturii este revocat din func˛ie
sau pierde aceast„ calitate Ón cazurile prev„zute de lege,

Ónainte de expirarea mandatului, pot desemna candida˛i la
alegerile pentru func˛ia devenit„ vacant„ numai judec„torii ∫i
procurorii de la instan˛ele sau, dup„ caz, parchetele care nu
au reprezentan˛i Ón Consiliul Superior al Magistraturii.
(2) La alegerile organizate pentru ocuparea func˛iei
devenite vacant„ Ón una dintre modalit„˛ile prev„zute la
alin. (1), au dreptul de a vota judec„torii ∫i procurorii de la
instan˛ele sau parchetele de acela∫i nivel, care nu ∫i-au
desemnat candida˛i pentru alegeri.
(3) Mandatul judec„torului sau al procurorului nou-ales se
exercit„ pe perioada r„mas„ din mandatul judec„torului sau al
procurorului pe care Ól Ónlocuie∫te.
SECﬁIUNEA a II-a
Afi∫area la instan˛e sau parchete

Art. 34. — (1) Pentru cazurile Ón care Legea nr. 317/2004,
cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, sau prezentul
regulament stipuleaz„ c„ un document urmeaz„ s„ fie afi∫at
la sediile instan˛elor sau ale parchetelor, anun˛ul se va afi∫a
pe sau l‚ng„ u∫a de intrare a instan˛ei sau a parchetului, cu
excep˛ia listelor electorale ∫i a prezentului regulament, care
vor fi puse la dispozi˛ie la registratura instan˛elor ∫i
parchetelor, pentru a fi consultate de c„tre judec„tori ∫i
procurori.
(2) Pre∫edin˛ii comitetelor electorale locale transmit
documentele ∫i lista electoral„ grefierului Óns„rcinat cu
activitatea de registratur„, pentru a fi afi∫ate, indic‚nd
perioada pentru care vor fi afi∫ate. Œn momentul afi∫„rii,
grefierul va nota data ∫i ora afi∫„rii pe document, Ónso˛ite de
semn„tura sa. Œn momentul retragerii documentului de la
afi∫ier, grefierul noteaz„ data ∫i ora retragerii, Ónso˛ite de
semn„tura sa. Grefierul transmite de Óndat„ documentul retras
pre∫edintelui comitetului electoral local, care Ól va p„stra
Ómpreun„ cu celelalte documente electorale conform art. 38.
SECﬁIUNEA a III-a
Comunic„rile

Art. 35. — Dac„ prin lege sau prin prezentul regulament
nu se prevede altfel, comunic„rile se fac conform art. 86 din
Codul de procedur„ civil„.
SECﬁIUNEA a IV-a
Modul de calcul al termenelor

Art. 36. — Prevederile art. 101 din Codul de procedur„
civil„ se aplic„ Ón mod corespunz„tor pentru calcularea
termenelor stipulate Ón prezentul regulament. Zilele lucr„toare,
conform prezentului regulament, sunt zilele s„pt„m‚nii, de luni
p‚n„ vineri, cu excep˛ia s„rb„torilor legale. Termenele se
Ómplinesc la ora 16,00 a ultimei zile.
SECﬁIUNEA a V-a
Depunerea documentelor

Art. 37. — Documentele privind procedura alegerii
membrilor Consiliului Superior al Magistraturii se transmit sau,
dup„ caz, se depun la comitetul electoral local ∫i se
eviden˛iaz„ Ón registre separate. Documentele care se transmit
Consiliului Superior al Magistraturii ∫i Comitetului electoral
permanent al Consiliului Superior al Magistraturii se depun la
Registratura Consiliului Superior al Magistraturii.
SECﬁIUNEA a VI-a
P„strarea Ónscrisurilor referitoare la alegeri

Art. 38. — Œnscrisurile referitoare la alegeri se p„streaz„ la
comitetul electoral local p‚n„ la alegerea urm„torului Consiliu
Superior al Magistraturii.
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TARIFE
pentru publicarea unor acte Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei pentru anul 2005
1. MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I
1.1. Ordine ale mini∫trilor, preciz„ri, instruc˛iuni, criterii, norme metodologice emise de organe ale administra˛iei publice ∫i de alte institu˛ii publice,
care nu sunt prev„zute de Constitu˛ie, republicat„, Ón art. 78, 100, 108, 115 ∫i 147
1.2. Deciziile pronun˛ate de Sec˛iile Unite ale Œnaltei Cur˛i de Casa˛ie ∫i Justi˛ie
2. MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a III-a
2.1. Pierderi de acte, sigilii, ∫tampile, ciocane silvice, roviniete
2.2. Schimb„ri de nume
2.3. Cita˛ii emise de instan˛ele judec„tore∫ti
2.4. Cita˛ii la care num„rul persoanelor citate este mai mare de unu
2.5. Publicarea ordonan˛ei judec„toriei privind pierderea, sustragerea sau distrugerea cecului ca instrument de plat„,
a cambiei ∫i a biletului la ordin
2.6. Acte procedurale ale instan˛elor judec„tore∫ti, a c„ror publicare este prev„zut„ de Legea nr. 31/1990, republicat„
2.7. Extras-cerere pentru dob‚ndirea sau renun˛area la cet„˛enia rom‚n„
2.8. Concursuri pentru ocuparea de posturi didactice Ón Ónv„˛„m‚ntul superior ∫i a posturilor vacante de func˛ionari publici
2.9. Anun˛uri privind concursul de admitere la Institutul Na˛ional al Magistraturii, la concursul de admitere Ón magistratur„,
la examenul de capacitate pentru magistra˛ii stagiari, precum ∫i pentru locurile vacante de magistra˛i, executori
judec„tore∫ti, notari publici
2.10. Anun˛uri privind concursul pentru posturile vacante de manager economic ∫i celelalte posturi vacante de personal ale cur˛ilor de apel ∫i tribunalelor
2.11. Anun˛uri privind data la care au loc adun„rile generale ale judec„torilor ∫i procurorilor, precum ∫i perioada
de depunere a propunerilor de candidaturi pentru Consiliul Superior al Magistraturii (C.S.M.)
2.12. Publicarea ordonan˛ei de clasare a comisiei de cercetare a averilor sau a hot„r‚rii irevocabile a instan˛ei judec„tore∫ti,
prin care se constat„ c„ provenien˛a bunurilor este justificat„
2.13. Publicarea declara˛iilor de avere potrivit legii
2.14. Publicarea rapoartelor periodice de activitate ale autorit„˛ilor publice ∫i a raportului privind starea justi˛iei
2.15. Bilan˛uri de ocupare a for˛ei de munc„ pe jude˛e ∫i la nivel na˛ional
2.16. Publicarea listei donatorilor ∫i a dona˛iilor f„cute partidelor politice, precum ∫i a raportului de venituri
∫i cheltuieli electorale ale partidelor
2.17. Alte publica˛ii cu prezentare tabelar„
2.18. Alte acte a c„ror publicare este prev„zut„ de Legea nr. 31/1990, republicat„
3. MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a IV-a
3.1. Publicarea Ón extras sau integral a Óncheierilor judec„torului delegat de autorizare a constituirii societ„˛ilor comerciale ∫i de Ónmatriculare a acestora
3.2. Alte hot„r‚ri judec„tore∫ti prev„zute de lege
3.3. Publicarea proiectului de fuziune sau divizare
3.4. Bilan˛uri ∫i conturi de profit ∫i pierdere (anun˛uri-extras)
3.5. Bilan˛uri ale b„ncilor
3.6. Acte adi˛ionale
3.7. Publicarea dispozitivului hot„r‚rii definitive de excludere a unui asociat (S.N.C., S.C.S., S.R.L.), precum
∫i a hot„r‚rii de declarare a nulit„˛ii unei societ„˛i comerciale
3.8. Alte publica˛ii ale agen˛ilor economici, sub form„ de text, a c„ror publicare este prev„zut„ de lege (soma˛ii, convoc„ri de adun„ri generale,
hot„r‚ri ale adun„rilor generale, acte de numire a lichidatorilor, bilan˛uri contabile ale lichidatorilor, raportul cenzorilor Ón caz de lichidare etc.)
3.9. Publica˛ii cu prezentare tabelar„
3.10. Alte acte a c„ror publicare este prev„zut„ de lege
4. MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a V-a
4.1. Publicarea contractelor colective de munc„ Óncheiate la nivel na˛ional ∫i de ramur„
5. MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a VI-a
5.1. Publicarea anun˛ului de inten˛ie pentru ini˛ierea unor proiecte Ón condi˛ii de parteneriat public-privat, conform O.G. nr. 16/2002
5.2. Publicarea hot„r‚rilor judec„tore∫ti irevocabile pronun˛ate Ón aplicarea O.U.G. nr. 60/2001
5.3. Publicarea anun˛ului de licita˛ie public„ deschis„ Ón vederea deleg„rii gestiunii serviciilor publice de alimentare cu ap„ ∫i de canalizare
5.4. Publicarea anun˛ului de licita˛ie public„ deschis„ pentru delegarea gestiunii serviciilor publice de salubrizare a localit„˛ilor prin concesiune
5.5. Publicarea anun˛ului de licita˛ie public„ deschis„ privind organizarea ∫i func˛ionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public
∫i privat de interes local
5.6. Alte acte a c„ror publicare este prev„zut„ de lege
6. MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a VII-a
6.1. Publicarea Óncheierii judec„torului delegat de Ónmatriculare a societ„˛ii cooperative — Ón extras sau integral, conform Legii nr. 359/2004
6.2. Hot„r‚rile A.G.A. sau actul adi˛ional, Ón cazul Ón care s-a modificat actul constitutiv prin aceste hot„r‚ri
6.3. Hot„r‚rea irevocabil„ a tribunalului de anulare a hot„r‚rii A.G.A.
6.4. Hot„r‚rea A.G.A. prin care se aprob„ situa˛ia financiar„ anual„
6.5. Hot„r‚rea A.G.A. pentru majorarea capitalului social, numai dac„ majorarea este mai mare de 10%
6.6. Proiectul de fuziune/divizare vizat de judec„torul delegat
6.7. Actul modificator al actului constitutiv al societ„˛ii absorbante
6.8. Actul de dizolvare a societ„˛ii
6.9. Actul de numire a lichidatorilor
Tarifele de publicare cuprind T.V.A. Ón cot„ de 19%.
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