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75 CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII
Jir „Consiliul Superior al Magistraturii este garantul independenţei justiţiei" 

(art. 133 alin.1 din Constituţie, republicată)-’Gis-xSf.f-

mQG.âjoS2^......Adresa nr. 4518/2022 din data de ...i

Biroul permanent al Senatului
L.Mi- , K aă. ...I

Domnului Tiberiu Horaţiu GORUN, 

Secretar general al Senatului

Stimate domnule secretar general.

Vă transmitem, alăturat. Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 87 din 

2 iunie 2022, prin care a fost avizată negativ Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr. 

303/2004 privind statutul magistraţilor, care se află în prezent pe rolul Senatului, fiind înregistrată 

sub numărul L325/2022.

Facem precizarea că propunerea legislativă a fost transmisă Consiliului Superior al 

Magistraturii, spre avizare, de Camera Deputaţilor, cu adresa nr. Pix.26/2022.

Cu deosebită consideraţie,

Judecător Marian BUDA,

Preşedintele Consiliului Superior al
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■7
7- „Consiliul Superior ai Magistraturii este garantul independenţei justiţiei” 

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

CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII

PLENUL

HOTĂRÂREA nr. 87

din 2 iunie 2022

Analizând Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr. 303/2004 privind statutul 

magistraţilor (Pl-x nr. 26/2022), transmisă spre avizare de Camera Deputaţilor,

în temeiul dispoziţiilor art. 38 alin. (3) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior 

al Magistraturii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu majoritatea voturilor 

membrilor prezenţi (9 voturi pentru „avizare negativă", 2 voturi pentru „avizare favorabilă", 4 

voturi nule),

PLENUL

CONSILIULUI SUPERIOR AL MAGISTRATURII

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 - Avizează negativ Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr. 303/2004 

privind statutul magistraţilor, pentru considerentele prezentate în Anexa care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre.

Tel: (+40)21-311.69.02 
Fax; (+40)21-311.69.01 ©Website: www.csml909.ro 

Email: secretar_general@csml909.ro 
Număr de înregistrare în registrul de evidenţa a prelucrărilor de date cu caracter personal 2359

Calea Plevnei nr. 141B, sector 6, 
cod poştal 060011

Pagina 1 din 2

http://www.csml909.ro
mailto:secretar_general@csml909.ro


rk^o
■p CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURIImm'7

f' „Consiliu! Superior al Magistraturii este garantul independenţei justiţiei” 
(art. 133 alin.1 din Constituţie, republicată)

Art. 2 - Prezenta hotărâre se comunică Camerei Deputaţilor, potrivit legii.

Dată în Bucureşti, la data de 2 iunie 2022.

Judecător Mariarr.^^A> (OA 
Preşedintele Consiliului Superior ăl|^a&^sţf;l i[ţ
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„Consiliul Superior al Magistraturii este garantul independenţei justiţiei" 
(an. 133 alin.1 din Constituţie, republicată)

Anexă la Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 87 din 2 iunie 2022

AVIZ

referitor la Propunerea legislativa pentru completarea Legii nr. 303/2004 privind statutul

magistraţilor

în urma examinării Propunerii legislative pentru completarea Legii nr. 303/2004 privind 

statutul magistraţilor (Pl-x nr. 26/2022), transmisă spre avizare de Camera Deputaţilor,

CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII

în temeiul dispoziţiilor art. 38 alin. (3) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al 

Magistraturii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în baza Hotărârii nr. 87 din 2 iunie 2022 a Plenului Consiliului Superior al Magistraturii: 

Avizează negativ Propunerea legislativa pentru completarea Legii nr. 303/2004 privind 

statutul magistraţilor, pentru următoarele considerente:

în prezent, ofiţerii de poliţie judiciară cu studii superioare juridice nu se regăsesc printre 

categoriile profesionale vizate de dispoziţiile art. 82 alin. (2) şi ale art. 86 alin. (1) din Legea nr. 

303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, a căror modificare se propune de către iniţiatori.

Plenul apreciază că nu se impune modificarea acestor dispoziţii în sensul propus, nefiind 

justificată extinderea categoriilor de funcţii avute în vedere la calcularea vechimii utile pentru 

acordarea pensiei de serviciu.

într-adevăr, asimilarea sau nu a exercitării anumitor profesii juridice cu vechimea utilă 

pentru acordarea pensiei de serviciu prevăzută de lege pentru judecători şi procurori ţine de 

opţiunea legiuitorului. Totuşi, în considerarea acestei opţiuni nu poate fi ignorată raţiunea
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o 7= CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURIIl „Consiliul Superior al Magistraturii este garantul independenţei justiţiei" 
(art. 133 alin.1 din Constituţie, republicată)

^nexo la Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 87 din 2 iunie 2022

instituirii pensiei de serviciu în cazul judecătorilor şl procurorilor, în jurisprudenţa Curţii 

Constituţionale arătându-se, sub acest aspect, că „io acordarea acestui beneficiu, legiuitorul a 

avut în vedere importanţa pentru societate a activităţii desfăşurate de această categorie 

socioprofesională, activitate caracterizată printr-un înalt grad de complexitate şi răspundere, 

precum şi de incompatibilităţi şi interdicţii specifice." (a se vedea, spre exemplu, par. 23 din Decizia 

nr. 501/2015).

în acelaşi sens, dispoziţiile art. 73 din Legea nr. 303/2004, republicată, cu modificările şl 

completările ulterioare, statuează că la stabilirea drepturilor judecătorilor şi procurorilor se ţine 

seama de „locul şi rolul justiţiei în statul de drept, de răspunderea şi complexitatea funcţiei de 

Judecător şi procuror, de interdicţiile şi incompatibilităţile prevăzute de lege pentru aceste funcţii, 

urmărindu-se „garantarea independenţei şi imparţialităţii acestora."

în acest context, având în vedere şi punctul de vedere exprimat anterior de către Consiliul 

Superior al Magistraturii cu privire la luarea în considerare ca vechime utilă pentru pensia de 

serviciu doar a vechimii în funcţia de judecător sau procuror, inclusiv vechimea de auditor de 

justiţie. Plenul apreciază că nu se justifică lărgirea sferei funcţiilor juridice a căror exercitare 

constituie vechime utilă pentru dobândirea dreptului la pensie de serviciu.

Pe de altă parte, referitor la motivarea propunerii pe o eventuală discriminare a categoriei 

ofiţerilor de poliţie judiciară cu studii superioare juridice. Plenul Consiliului Superior al 

Magistraturii reţine că prin Decizia nr. 675 din 21 octombrie 2021, publicată în Monitorul Oficial 

al României, Partea I, nr. 24 din 7 ianuarie 2022, Curtea Constituţională a respins, ca inadmisibilă, 

excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 82 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 303/2004 privind 

statutul judecătorilor şi procurorilor.

Astfel, la paragrafele 15-18 din considerentele acestei decizii. Curtea arată următoarele:
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CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURI!
„Consiliul Superior al Magistraturii este garantul independenţei Justiţiei" 

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

^nexo la Hotărârea Fiertului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 87 din 2 iunie 2022

„15. Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea observa că se critică neincluderea 

ofiţerilor de poliţie judiciară cu studii superioare juridice în enumerarea profesiilor o căror 

exercitare este asimilată vechimii în magistratură, durata perioadei în care acestea au fost 

exercitate, anterior admiterii în magistratură, putând fi luată în calcul pentru deschiderea 

dreptului la pensie de serviciu pentru judecători şi procurori înainte de împlinirea vârstei de 60 de

am.

16. Sub acest aspect, în jurisprudenţa sa, reprezentată, de exemplu, de Decizia nr. 119 din 

15 februarie 2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea 1, nr. 252 din 16 aprilie 2007, 

Curtea a reţinut că, în conformitate cu prevederile art. 47 alin. (2) din Constituţie, condiţiile de 

exercitare a dreptului la pensie, a celorlalte drepturi de asigurări sociale şi a altor forme de 

asistenţă socială sunt stabilite de lege. Astfel, legiuitorul este în drept să stabilească şi să modifice, 

ori de câte ori apare această necesitate, condiţiile şi criteriile de acordare a pensiilor, modul de 

calcul şi cuantumul acestora. De asemenea, în considerarea situaţiei specifice deosebite a unor 

categorii socioprofesionale, legiuitorul poate institui tratamente juridice diferenţiate prin condiţii 

şi criterii de acordare derogatorii, precum şi printr-un mod de calcul şi cuantum diferite ale 

pensiilor.

17. Prin urmare, este opţiunea legiuitorului de a asimila sau nu exercitarea anumitor 

profesii juridice cu vechimea utilă în magistratură pentru acordarea pensiei de serviciu. De altfel, 

acest lucru este demonstrat şi de faptul că, deşi la momentul la care excepţia de 

neconstituţionalitate a fost ridicată, perioada în care judecătorul sau procurorul o îndeplinit 

funcţia de ofiţer de poliţie judiciară cu studii superioare juridice era considerată, potrivit ort. 86 din 

Legea nr. 303/2004, vechime în magistratură, prin Legea nr. 242/2018 prevederile menţionate au 

fost modificate, eliminându-se această profesie (alături de altele, de altfel, şi anume cea de expert 

criminalist cu studii superioare juridice şi de personal de probaţiune cu studii superioare juridice).
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(art. 133 alin.1 din Constituţie, republicată)

/\nexo la Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 87 din 2 iunie 2022

O ast/e/ de reglementare nu pune în discuţie o eventuala discriminare, ţinând de viziunea 

legislativă a Parlamentului, adaptată realităţilor sociale existente.

18. Ca atare. Curtea Constituţională nu are competenţa de a complini o omisiune 

legislativă, de vreme ce, aşa cum rezultă din cele de moi sus, aceasta nu conduce la nesocotirea 

principiului constituţional al egalităţii în faţa legii, astfel că nu prezintă relevanţă constituţională, 

ci intră în marja suverană de apreciere a Parlamentului reglementarea acestui aspect. în 

consecinţă, faţă de critica formulată, excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor ort 82 alin. 

(2) din Legea nr. 303/2004 este inadmisibilă, excedând competenţei Curţii Constituţionale, care, 

potrivit art. 2 alin. (3) din Legea nr. 47/1992, se pronunţă numai asupra constituţionalităţii actelor 

cu privire la care a fost sesizată, fără a putea modifica sau completa prevederile supuse 

controlului."

Nu în ultimul rând, Plenul Consiliului Superior ai Magistraturii reţine că Ministerul Justiţiei 

a realizat demersuri pentru o modificare de ansamblu a „legilor justiţiei", context în care trebuie 

amintit că, anterior, la nivelul Consiliului s-a subliniat că orice demers de modificare sau 

completare a legislaţiei trebuie atent evaluat înainte de a fi iniţiat, inclusiv din perspectiva 

implicaţiilor pe care le-ar avea asupra stabilităţii cadrului normativ, cu toate consecinţele negative 

pe care le-ar aduce afectarea acestui principiu. în acest sens, s-a apreciat că promovarea unor 

iniţiative legislative numeroase şi fragmentate nu poate fi în consonanţă cu aceste repere fireşti, 

care trebuie să caracterizeze procedura legislativă.

Modificările repetate, la intervale de timp nejustificat de mici, nu ar putea aduce vreun 

beneficiu real pentru calitatea cadrului normativ; dimpotrivă, astfel de abordări cresc riscul 

adoptării unor reglementări necorelate sau chiar contradictorii, fapt care ar afecta grav derularea 

relaţiilor sociale vizate de aceste reglementări.
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CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII
„Consiliul Superior al Magistraturii este garantul independenţei Justiţiei" 

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

Anexă la Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 87 din 2 iunie 2022

Astfel, un demers constructiv şi coerent de modificare a actelor normative ar trebui să 

presupună o abordare exhaustivă, integrată şi corelată a materiei, iar nu una fragmentată, astfel 

încât să poată crea toate premisele pentru asigurarea unui cadru normativ complet şi predictibil 

pentru destinatarii săi.

Judecător Marian
Preşedintele Consiliului Superior alfr^ăgisti^'t^^
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