
Art.50 alin.(1) din Legea 303/2004, în varianta adoptată de  
Comisia specială comună a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru sistematizarea, 

unificarea şi asigurarea stabilităţii legislative în domeniul justiţiei 
 

Pentru numirea în funcţii de conducere, sunt necesare următoarele condiţii 
minime de vechime: 
 

a) pentru funcţia de preşedinte și vicepreşedinte la judecătorie, o vechime 
efectivă de 6 ani în funcţia de judecător (n.r. – faţă de 5 ani, acum), iar pentru funcția de 
prim-procuror la parchetul de pe lângă judecătorie şi adjunct al acestuia, o vechime 
efectivă de 6 ani în funcţia de procuror (idem); pentru funcţia de preşedinte de secţie la 
judecătorie, o vechime efectivă de 4 ani în funcţia de judecător, iar pentru funcția de 
procuror șef secție la parchetul de pe lângă judecătorie, o vechime efectivă de 4 ani în 
funcţia de procuror;  
 

b) pentru funcţia de preşedinte şi vicepreşedinte de tribunal sau tribunal 
specializat, o vechime efectivă de 10 ani în funcţia de judecător (n.r. – faţă de 6 ani, 
acum), iar pentru funcția de prim-procuror al parchetului de pe lângă tribunal sau al 
parchetului de pe lângă tribunalul pentru minori şi familie și adjunct al acestuia, o 
vechime efectivă de 10 ani în funcţia de procuror (idem); pentru funcţia de preşedinte 
de secţie la tribunal, o vechime efectivă de 8 ani în funcţia de judecător, iar pentru 
funcția de procuror şef secţie al parchetului de pe lângă tribunal sau al parchetului de 
pe lângă tribunalul pentru minori şi familie, o vechime efectivă de 8 ani în funcţia de 
procuror;  
 

c) pentru funcţia de preşedinte şi vicepreşedinte la curtea de apel, o vechime 
efectivă de 14 ani în funcţia de judecător (n.r. – faţă de 8 ani, acum), iar pentru funcția 
de procuror general al parchetului de pe lângă curtea de apel şi adjunct al acestuia, o 
vechime efectivă de 14 ani în funcţia de procuror (idem); pentru funcţia de preşedinte 
de secţie la curtea de apel, o vechime efectivă de 12 ani în funcţia de judecător, iar 
pentru funcția de procuror şef secţie al parchetului de pe lângă curtea de apel, o 
vechime efectivă de 12 ani în funcția de procuror.   
  


