
ROMANIA

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR SENAT

LEGE
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privind statutul magistraţilor

Parlamentul României adoptă prezenta Lege

Articol unic. - Legea nr. 303 din 28 iunie 2004 privind statutul 
magistraţilor republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 826 din 

data de 13 septembrie 2005, cu modificările şi completările ulterioare, se 

completează după cum urmează:

1. La articolul 82 alineatul (2) se modifică şi va avea următorul 
cuprins:
(2) Judecătoni, procurorii, magistraţii asistenţi de la înalta Curte de 

Casaţie şi Justiţie şi de la Curtea Constituţională, personalul de 

specialitate juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor, precum şi 
foştii judecători şi procurori financiari şi consilierii de conturi de la secţia 

jurisdicţională care au exercitat aceste funcţii la Curtea de Conturi se pot 
pensiona la cerere, înainte de împlinirea vârstei de 60 de ani, şi 
beneficiază de pensia prevăzută la alin. (1), dacă au o vechime de cel
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puţin 25 de ani numai în funcţia de judecător, procuror, magistrat- 

asistent la înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi de la Curtea 

Constituţională sau personal de specialitate juridică asimilat 
judecătorilor, precum şi în funcţia de judecător la Curtea Constituţională, 
judecător ori procuror financiar sau consilier de conturi de la secţia 

jurisdicţională a Curţii de Conturi. La calcularea acestei vechimi se iau 

în considerare şi perioadele în care judecătorul, procurorul, magistratul- 

asistent sau personalul de specialitate juridică asimilat judecătorilor şi 
procurorilor, precum şi judecătorul de la Curtea Constituţională, 
judecătorul, procuroml financiar şi consilieml de conturi la secţia 

jurisdicţională a Curţii de Conturi a exercitat profesia de avocat, personal 
de specialitate juridică în fostele arbitraje de stat, consilier juridic sau 

jurisconsult, ofiţer de poliţie judiciară cu studii superioare juridice.

2. La articolul 86 alineatul (1) se modifică şi va avea următorul 
cuprins:
Alt. 86 - (1) Constituie vechime în magistratură, aplicabilă şi persoanelor 

prevăzute la art. 82 alin. (1) şi (2), perioada în care judecătorul, 
procurorul, personalul de specialitate juridică prevăzut la art. 87 alin. (1) 

sau magistratul-asistent a îndeplinit funcţiile de judecător, procuror, 
judecător la Curtea Constituţională, judecător financiar, procuror 

financiar, consilier de conturi în secţia jurisdicţională a Curţii de Conturi, 
auditor de justiţie, personal de specialitate juridică prevăzut la art. 87 

alin. (1), magistrat-asistent, grefier cu studii superioare juridice, avocat, 
notar, asistent judiciar, consilier juridic, ofiţer de poliţie judiciară cu 

studii superioare juridice, personal de specialitate juridică în aparatul 
Parlamentului, Administraţiei Prezidenţiale, Guvernului, Curţii 
Constituţionale, Avocatului Popomlui, Curţii de Conturi sau al 
Consiliului Legislativ, cadru didactic din învăţământul juridic superior 

acreditat.
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Această lege a fost adoptată de Parlamentul României cu respectarea 

prevederilor art. 75 si ale art 76 alin. (1) din Constituţia României, 
republicata.

Preşedintele Camerei Deputaţilor Preşedintele Senatului

FLORIN CÎTU
9

MARCEL CIOLACU
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