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AVIZ

referitor Ia proiectul de Lege privind statutul 

judecătorilor şi procurorilor

în temeiul art. 2 alin. (1) din Legea nr. 248/2013 privind organizarea şi funcţionarea 

Consiliului Economic şi Social, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi 

art. 11 lit. a) din Regulamentul de organizare şi funcţionare. Consiliul Economic şi Social a 

fost sesizat cu privire la avizarea proiectului de Lege privind statutul judecătorilor şi 

procurorilor.

CONSILIUL ECONOMIC ŞI SOCIAL

în temeiul art. 5 lit. a) din Legea nr. 248/2013 privind organizarea şi fimcţionarea 

Consiliului Economic şi Social, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în 

şedinţa din data de 23.08.2022, desfăşurată online, conform prevederilor Hotărârii Plenului 

nr.86/17.05.2022, avizează FAVORABIL prezentul proiect de act normativ, cu 

propunerile de modificare şi observaţiile prevăzute în anexă.

Preşedinte, 

Bogdan S
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Anexă

Propuneri de modifîcare şi observaţii 

aferente proiectului de Lege privind statutul judecătorilor şi procurorilor

1. Propuneri de modificare

Nr. MotivareText iniţial Text propuscrt.
Din lipsa enumerării funcţiei de 
asistent judiciar în cuprinsul art. 212 
alin. (1), asistenţii judiciari sunt în 
mod vădit descurajaţi în a participa la 
concursurile pentru orice funcţie de 
magistrat, deoarece dacă ar accede în 
urma concursului câştigat în funcţia 
de judecător sau procuror ar avea o 
scădere a indemnizaţiei brute lunare 
în plată şi, mai mult, după textul 
actual, accederea în funcţia de 
judecător nu i-ar mai da posibilitatea 
dobândirii unei pensii de serviciu 
decât după alţi 25 (sau 20) de ani de 
muncă - şi asta numai dacă nu ar 
atinge pragul de vârstă de 70 de ani 
permis pentru exercitarea funcţiilor 
respective.

1. Art.212 1. Articolul 212 se modifica şi va avea 
următorul cuprins:
Art.212
(1) Judecătorii, procurorii, judecătorii de la 
Curtea Constituţională, magistraţii-asistenţi de 
la înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi de la 
Curtea Constituţională, personalul de 
specialitate juridică asimilat judecătorilor şi 
procurorilor şi asistenţii judiciari, indiferent 
de vârstă, cu o vechime de cel puţin 25 de ani 
în funcţiile de judecător, procuror, judecător de 
la Curtea Constituţională, magistrat-asistent la 
înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi la Curtea 
Constituţională, personal de specialitate 
juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor, 
judecător financiar, procuror financiar sau 
consilier de conturi de la secţia jurisdicţională a 
Curţii de Conturi, avocat, asistent judiciar, 
magistrat consultant, personal de specialitate 
juridică în fostele arbitraje de stat, consilier 
juridic sau jurisconsult se pot pensiona la 
cerere şl pot beneficia de o pensie de serviciu 
în cuantum de 80% din baza de calcul 
reprezentată de indemnizaţia de încadrare brută 
lunară şi sporurile avute în ultima lună de 
activitate înainte de data pensionării._________

1.

(1) Judecătorii, procurorii, judecătorii de la 
Curtea Constituţională, magistraţii-asistenţi de 
la înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi de la 
Curtea Constituţională şi personalul de 
specialitate juridică asimilat judecătorilor şi 
procurorilor, indiferent de vârstă, cu o vechime 
de cel puţin 25 de ani în funcţiile de judecător, 
procuror.
Constituţională, magistrat-asistent la înalta 
Curte de Casaţie şi Justiţie şi la Curtea 
Constituţională, personal de specialitate 
juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor, 
judecător financiar, procuror financiar sau 
consilier de conturi de la secţia jurisdicţională a 
Curţii de Conturi, avocat, personal de 
specialitate juridică în fostele arbitraje de stat, 
consilier juridic sau jurisconsult se pot 
pensiona la cerere şi pot beneficia de o pensie 
de serviciu în cuantum de 80% din baza de 
calcul reprezentată de indemnizaţia de 
încadrare brută lunară şi sporurile avute în 
ultima lună de activitate înainte de data 
pensionării.

judecător de la Curtea



(2) Pentru fiecare an care depăşeşte vechimea 
prevăzută la alin. (1), la cuantumul pensiei de 
serviciu se adaugă câte 1% din baza de calcul, 
fără a o putea depăşi.
(3) De pensia de serviciu beneficiază, la 
împlinirea vârstei de 60 de ani, judecătorii, 
procurorii, judecătorii de la Curtea 
Constituţională, magistraţii-asistenţi de la 
înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi de la Curtea 
Constituţională şi personalul de specialitate 
juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor cu 
o vechime între 20 şi 25 de ani numai în aceste 
funcţii, în acest caz cuantumul pensiei fiind 
micşorat cu 1% din baza de calcul, pentru 
fiecare an care lipseşte din vechimea integrală 
de 25 de ani în aceste funcţii. Prevederile alin.
(4) se aplică în mod corespunzător şi 
persoanelor prevăzute de prezentul alineat.

(2) Pentru fiecare an care depăşeşte vechimea 
prevăzută la alin. (1), la cuantumul pensiei de 
serviciu se adaugă câte 1% din baza de calcul, 
fără a o putea depăşi.
(3) De pensia de serviciu beneficiază, la 
împlinirea vârstei de 60 de ani, judecătorii, 
procurorii, judecătorii de la Curtea 
Constituţională, magistraţii-asistenţi de la înalta 
Curte de Casaţie şi Justiţie şi de la Curtea 
Constituţională, personalul de specialitate 
juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor şi 
asistenţii judiciari cu o vechime între 20 şi 25 
de ani numai în aceste funcţii, în acest caz 
cuantumul pensiei fiind micşorat cu 1% din 
baza de calcul, pentru fiecare an care lipseşte 
din vechimea integrală de 25 de ani în aceste 
funcţii. Prevederile alin. (4) se aplică în mod 
corespunzător şi persoanelor prevăzute de 
prezentul alineat.
(4) Persoanele care au o vechime de cel puţin 
25 de ani numai în funcţiile de judecător, 
procuror, judecător de la Curtea 
Constituţională, magistrat-asistent la înalta 
Curte de Casaţie şi Justiţie şi la Curtea 
Constituţională, personal de specialitate 
juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor şi 
asistent judiciar se pot pensiona la împlinirea 
vârstei de 60 de ani şi pot beneficia de pensie 
de serviciu, chiar dacă la data pensionării au o 
altă ocupaţie. în acest caz, pensia de serviciu 
este egală cu 80% din baza de calcul stabilită 
prin raportare la un judecător sau procuror în 
activitate, în condiţii identice de funcţie, 
vechime, grad profesional şi condiţii de muncă. 
De această pensie de serviciu pot beneficia 
numai persoanele care au fost eliberate din 
funcţie din motive neimputabile.
(5) Judecătorii, procurorii, magistraţii-asistenţi.
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(4) Persoanele care au o vechime de cel puţin 
25 de ani numai în funcţiile de judecător, 
procuror, judecător de la Curtea 
Constituţională, magistrat-asistent la înalta 
Curte de Casaţie şi Justiţie şi la Curtea 
Constituţională, personal de specialitate 
juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor se 
pot pensiona la împlinirea vârstei de 60 de ani 
şi pot beneficia de pensie de serviciu, chiar 
dacă la data pensionării au o altă ocupaţie. în 
acest caz, pensia de serviciu este egală cu 80% 
din baza de calcul stabilită prin raportare la un 
judecător sau procuror în activitate, în condiţii 
identice de funcţie, vechime, grad profesional 
şi condiţii de muncă. De această pensie de 
serviciu pot beneficia numai persoanele care au 
fost eliberate din funcţie din motive 
neimputabile.
(5) Judecătorii, procurorii, magistraţii-asistenţi



şi personalul de specialitate juridică asimilat 
acestora au dreptul la pensie de invaliditate în 
cuantum de 80% din pensia de serviciu 
calculată potrivit bazei de calcul de la alin. (1), 
în condiţiile prevăzute de legislaţia privind 
sistemul public de pensii. La data îndeplinirii 
condiţiilor prevăzute prezenta lege, beneficiarii 
pensiei de invaliditate pot solicita pensie de 
serviciu.
(6) Personalul care are dreptul la pensia de 
serviciu stabilită potrivit prezentei legi, la 
pensie de serviciu stabilită potrivit altor acte 
normative sau la pensie în sistemul public de 
pensii are obligaţia de a opta pentru una din 
aceste pensii.
(7) Pensiile prevăzute de prezentul articol, cu 
excepţia pensiei de la alin. (5), au regimul 
juridic al unei pensii pentru limită de vârstă.
(8) Pentru judecătorii, procurorii şi celălalt 
personal prevăzut de alin. (1) care au fost 
numiţi pe o funcţie de conducere şi au exercitat 
această funcţie pentru întregul mandat prevăzut 
de lege, iar la data pensionării exercită o 
funcţie de execuţie, baza de calcul a pensiei de 
serviciu este reprezentată de indemnizaţia de 
încadrare brută lunară şi sporurile 
corespunzătoare funcţiei de conducere prin 
raportare la un judecător sau procuror cu 
aceeaşi funcţie, vechime, grad profesional şi 
condiţii de muncă. Schimbarea bazei de calcul 
în condiţiile prezentului alineat se face la 
cererea judecătorului sau procurorului.

personalul de specialitate juridică asimilat 
acestora şi asistenţii judiciari au dreptul la 
pensie de invaliditate în cuantum de 80% din 
pensia de serviciu calculată potrivit bazei de 
calcul de la alin. (1), în condiţiile prevăzute de 
legislaţia privind sistemul public de pensii. La 
data îndeplinirii condiţiilor prevăzute prezenta 
lege, beneficiarii pensiei de invaliditate pot 
solicita pensie de serviciu.
(6) Personalul care are dreptul la pensia de 
serviciu stabilită potrivit prezentei legi, la 
pensie de serviciu stabilită potrivit altor acte 
normative sau la pensie în sistemul public de 
pensii are obligaţia de a opta pentru una din 
aceste pensii.
(7) Pensiile prevăzute de prezentul articol, cu 
excepţia pensiei de la alin. (5), au regimul 
juridic al unei pensii pentru limită de vârstă.
(8) Pentru judecătorii, procurorii şi celălalt 
personal prevăzut de alin. (1) care au fost 
numiţi pe o funcţie de conducere şi au exercitat 
această funcţie pentru întregul mandat prevăzut 
de lege, iar la data pensionării exercită o 
funcţie de execuţie, baza de calcul a pensiei de 
serviciu este reprezentată de indemnizaţia de 
încadrare brută lunară şi sporurile 
corespunzătoare funcţiei de conducere prin 
raportare la un judecător sau procuror cu 
aceeaşi funcţie, vechime, grad profesional 'şi 
condiţii de muncă. Schimbarea bazei de calcul 
în condiţiile prezentului alineat se face ia 
cererea judecătorului sau procurorului.

2. După art. 212, se introduce art. 212', cu 
următorul cuprins:

LArt.212
(1) Judecătorii, procurorii, judecătorii de la 
Curtea Constituţională, magistraţii-asistenţi de 
la înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi de la 
Curtea Constituţională şi personalul de

2.



specialitate juridică asimilat judecătorilor şi 
procurorilor, indiferent de vârstă, cu o vechime 
de cel puţin 25 de ani în funcţiile de judecător, 
procuror, judecător de la Curtea 
Constituţională, magistrat-asistent la înalta 
Curte de Casaţie şi Justiţie şi la Curtea 
Constituţională, personal de specialitate 
juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor, 
judecător financiar, procuror financiar sau 
consilier de conturi de la secţia jurisdicţională a 
Curţii de Conturi, avocat, personal de 
specialitate juridică în fostele arbitraje de stat, 
consilier juridic sau jurisconsult se pot 
pensiona la cerere şi pot beneficia de o pensie 
de serviciu în cuantum de 80% din baza de 
calcul reprezentată de indemnizaţia de 
încadrare brută lunară şi sporurile avute în 
ultima lună de activitate înainte de data 
pensionării.
(2) Pentru fiecare an care depăşeşte vechimea 
prevăzută la alin. (1), la cuantumul pensiei de 
serviciu se adaugă câte 1% din baza de calcul, 
fără a o putea depăşi.
(3) De pensia de serviciu beneficiază, la 
împlinirea vârstei de 60 de ani, judecătorii, 
procurorii, judecătorii de la Curtea 
Constituţională, magistraţii-asistenţi de la 
înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi de la Curtea 
Constituţională şi personalul de specialitate 
juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor cu 
o vechime între 20 şi 25 de ani numai în aceste 
funcţii, în acest caz cuantumul pensiei fiind 
micşorat cu 1% din baza de calcul, pentru 
fiecare an care lipseşte din vechimea integrală 
de 25 de ani în aceste funcţii. Prevederile alin.
(4) se aplică în mod corespunzător şi 
persoanelor prevăzute de prezentul alineat.
(4) Persoanele care au o vechime de cel puţin
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25 de ani numai în funcţiile de judecător, 
procuror,
Constituţională, magistrat-asistent la înalta 
Curte de Casaţie şi Justiţie şi la Curtea 
Constituţională, personal de specialitate 
juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor se 
pot pensiona la împlinirea vârstei de 60 de ani 
şi pot beneficia de pensie de serviciu, chiar 
dacă la data pensionării au o altă ocupaţie. în 
acest caz, pensia de serviciu este egală cu 80% 
din baza de calcul stabilită prin raportare la un 
judecător sau procuror în activitate, în condiţii 
identice de funcţie, vechime, grad profesional, 
şi condiţii de muncă. De această pensie de 
serviciu pot beneficia numai persoanele care au 
fost eliberate din funcţie din motive 
neimputabile.
(5) Judecătorii, procurorii, magistraţii-asistenţi 
şi personalul de specialitate juridică asimilat 
acestora au dreptul la pensie de invaliditate în 
cuantum de 80% din pensia de serviciu 
calculată potrivit bazei de calcul de la alin. (1), 
în condiţiile prevăzute de legislaţia privind 
sistemul public de pensii. La data îndeplinirii 
condiţiilor prevăzute prezenta lege, beneficiarii 
pensiei de invaliditate pot solicita pensie de 
serviciu.
(6) Personalul care are dreptul la pensia de 
serviciu stabilită potrivit prezentei legi, la 
pensie de serviciu stabilită potrivit altor acte 
normative sau la pensie în sistemul public de 
pensii are obligaţia de a opta pentru una din 
aceste pensii.
(7) Pensiile prevăzute de prezentul articol, cu 
excepţia pensiei de la alin. (5), au regimul 
juridic al unei pensii pentru limită de vârstă.
(8) Pentru judecătorii, procurorii şi celălalt 
personal prevăzut de alin. (1) care au fost

judecător de la Curtea



numiţi pe o funcţie de conducere şi au exercitat 
această funcţie pentru întregul mandat prevăzut 
de lege, iar la data pensionării exercită o 
funcţie de execuţie, baza de calcul a pensiei de 
serviciu este reprezentată de indemnizaţia de 
încadrare brută lunară şi sporurile 
corespunzătoare funcţiei de conducere prin 
raportare la un judecător sau procuror cu 
aceeaşi funcţie, vechime, grad profesional şi 
condiţii de muncă. Schimbarea bazei de calcul 
în condiţiile prezentului alineat se face la 
cererea judecătorului sau procurorului.
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Art. 212*- Prin excepţie de la prevederile art. 
212 alin. (3), în anul 2023 se pot pensiona la 
cerere şi pot beneficia de pensie de serviciu, 
indiferent de vârstă, asistenţii judiciari cu o 
vechime între 20 şi 25 de ani în funcţiile de 
asistent judiciar sau magistrat consultant, în 
acest caz cuantumul pensiei fiind micşorat 
cu 1% din baza de calcul, pentru fiecare an 
care lipseşte din vechimea integrală de 25 de 
ani în aceste funcţii.

2. Observaţii

• conform reglementării propuse, preşedintele înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie (ICCJ) şi procurorul general devin titulari ai acţiunii 

disciplinare. Contestaţia deciziilor secţiilor Consiliului Superior al Magistraturii se face la ICCJ - în situaţia în care titularul acţiunii este 

chiar preşedintele ICCJ, mecanismul pune în discuţie egalitatea de forţe, înclinând balanţa, cel puţin aparent, în favoarea preşedintelui 

ICCJ;

• proiectul de act normativ elimină Institutul Naţional al Magistraturii (INM) din procedura de promovare a judecătorilor la ICCJ şi, de 

asemenea, exclude judecătorii ICCJ din procedura de evaluare periodică a judecătorilor - se recomandă menţinerea acestor funcţii ale 

fNM, asigurând un plus de obiectivitate, precum şi evaluarea judecătorilor ICCJ.


