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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

 
COMISIA JURIDICĂ, 

DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI 
 Bucureşti, 13.10.2005 

Nr. P.L.X. 450 
 
 

RAPORT 
asupra proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea  

Legii nr.567/2004 privind statutul personalului auxiliar al instanţelor  
judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea 

 
 

  În conformitate cu prevederile art.89 şi 108 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, Comisia juridică, de 
disciplină şi imunităţi a fost sesizată spre dezbatere, în fond, în procedură de urgenţă, cu proiectul de Lege pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.567/2004 privind statutul personalului auxiliar al instanţelor judecătoreşti şi 
al parchetelor de pe lângă acestea, trimis cu adresa nr.P.L.X-450 din 5 octombrie 2005, înregistrată sub nr.31/810 din 
06.10.2005. 

  Comisia pentru muncă şi protecţie socială, cu avizul nr.27/287/2005, a avizat favorabil proiectul de lege. 
  Consiliul Legislativ, cu avizul nr.1239 din 08.09.2005,  a avizat favorabil proiectul de lege cu unele 

observaţii şi propuneri. 
  Proiectul de lege supus dezbaterii are ca obiectul de reglementare realizarea unui sistem judiciar 

independent, imparţial, credibil şi eficient în conformitate cu Strategia de reformă a sistemul judiciar din perioada 2005-
2007 şi cu Planul de acţiune pentru implementarea acestei strategii, crearea premiselor legale pentru instituirea unui 
sistem unitar de salarizare  a tuturor categoriilor de personal din compartimentele instanţelor judecătoreşti şi ale 
parchetelor. 
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  În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor organice. 
  Potrivit prevederilor art. 60 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, comisia a dezbătut proiectul de lege în 

şedinţa din 13.10.2005. La acest proiect de lege s-au depus amendamente scrise formulate de domnii deputaţi Sergiu 
Andon, Gheorghe Gabor şi Petre Ungureanu. 

  La dezbaterea proiectului de lege au participat, în conformitate cu prevederile art.51 şi 52 din Regulamentul  
Camerei Deputaţilor, din partea Ministerului Justiţiei, doamna Kibedi Katalin, secretar de stat pentru afaceri judiciare şi 
Violeta Belegante, consilier. 

  Examinarea proiectului de lege s-a făcut pe articole, concomitent cu discutarea amendamentelor şi a 
propunerilor  de îmbunătăţire a textelor formulate în scris sau verbal, în timpul dezbaterilor. Unele amendamente au fost 
admise, altele respinse, iar unele au fost retrase de către autori. Membrii comisiei au examinat expunerea de motive, 
textul proiectului de lege, avizul favorabil al Comisiei pentru muncă şi protecţie socială, precum şi avizul favorabil al 
Consiliului Legislativ. 

  La dezbaterea acestui proiect de lege au participat 18 deputaţi din totalul de 25 de membri ai Comisiei 
juridice. 

  Raportul Comisiei a fost adoptat cu unanimitatea voturilor celor prezenţi (16 deputaţi în momentul 
exprimării votului). 

  Potrivit prevederilor art.75 din Constituţie, republicată, şi ale art.86 alin.(2), pct.2, lit.f) din Regulamentul 
Camerei Deputaţilor, Camera Deputaţilor este prima Cameră sesizată. 

  În urma dezbaterilor, Comisia propune adoptarea proiectului de Lege pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.567/2004 privind statutul personalului auxiliar al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor 
de pe lângă acestea, cu amendamentele admise, care sunt redate în Anexa nr.1. Amendamentele respinse sunt redate în 
Anexa nr.2 la prezentul raport. 
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Anexa nr. 1 
 

AMENDAMENTE ADMISE: 
 

Nr. 
Crt. 

Text din lege Text iniţial Text propus de comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivare 

1  LEGE 
pentru modificarea şi completarea 

Legii   nr. 567/2004 privind 
statutul personalului auxiliar al 
instanţelor judecătoreşti şi al 

parchetelor de pe lângă acestea 
 

 
 
       Nemodificat. 

 

2.  Art. I – Legea nr.567/2004 
privind statutul personalului 
auxiliar de specialitate al 
instanţelor judecătoreşti şi al 
parchetelor de pe lângă acestea, 
publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr.1197 din 14 
decembrie 2004, se modifică şi se 
completează după cum urmează: 
 
 

        Nemodificat.  

3.  
 
        „Art. 1 -  În înfăptuirea 
actului de justiţie, munca 
personalului auxiliar de 
specialitate constituie un sprijin 
pentru magistraţi, competenţa 

1. Articolul 1 se modifică 
şi va avea următorul cuprins: 

„Art. 1 -  În înfăptuirea 
actului de justiţie, munca 
personalului auxiliar de 
specialitate constituie un sprijin 
pentru judecători şi procurori, 

      1. Articolul 1 se modifică şi 
va avea următorul cuprins: 

„Art. 1 -  În înfăptuirea 
actului de justiţie, munca 
personalului auxiliar de 
specialitate constituie un sprijin 
pentru judecători şi procurori, 

 
 
 
      Pentru claritatea 
textului. 
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Nr. 
Crt. 

Text din lege Text iniţial Text propus de comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivare 

şi îndeplinirea corectă a 
sarcinilor ce revin acestei 
categorii de personal jucând un 
rol important în buna 
desfăşurare a întregii activităţi 
a instanţelor judecătoreşti şi a 
parchetelor de pe lângă 
acestea.” 

competenţa şi îndeplinirea 
corectă a sarcinilor ce revin 
acestei categorii de personal 
jucând un rol important în buna 
desfăşurare a întregii activităţi a 
instanţelor judecătoreşti şi a 
parchetelor de pe lângă acestea.” 
 

competenţa acestei categorii de 
personal şi îndeplinirea 
corectă a sarcinilor care revin 
jucând un rol important în buna 
desfăşurare a întregii activităţi a 
instanţelor judecătoreşti şi a 
parchetelor de pe lângă acestea.”

 
 
 

       Autor: Comisia juridică, de 
disciplină şi imunităţi. 
 

4.          
 
 
        „Art.2. - Personalul 
auxiliar de specialitate 
funcţionează în cadrul 
compartimentelor auxiliare de 
specialitate ale instanţelor 
judecătoreşti şi parchetelor de 
pe lângă acestea, organizate 
potrivit art. 106 – 108 din 
Legea nr. 304/2004 privind 
organizarea judiciară.” 
 

2. Articolul 2 se 
modifică şi va avea următorul 
cuprins: 

„Art.2. - Personalul auxiliar 
de specialitate funcţionează în 
cadrul compartimentelor auxiliare 
ale instanţelor judecătoreşti şi 
parchetelor de pe lângă acestea, 
organizate potrivit art. 116 – 118 
din Legea nr. 304/2004 privind 
organizarea judiciară, 
republicată.” 
 
 
 
 

  
 
 
 
        Text nemodificat. 
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Nr. 
Crt. 

Text din lege Text iniţial Text propus de comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivare 

5.  
 
 
 
Art. 3- „(1) Personalul 

auxiliar de specialitate al 
instanţelor judecătoreşti şi al 
parchetelor de pe lângă acestea 
este format din: grefieri, 
grefieri statisticieni, grefieri 
documentarişti, grefieri 
arhivari, informaticieni, 
registratori ”. 

 
…………………………… 
 

 „(3) Sunt conexe 
personalului auxiliar de 
specialitate al instanţelor 
judecătoreşti şi al parchetelor 
de pe lângă acestea funcţiile de 
agent procedural şi  aprod.” 
 
 

3. Alineatele (1) şi (3) ale 
articolului 3 se modifică şi vor 
avea următorul cuprins: 

 
„(1) Personalul auxiliar de 

specialitate al instanţelor 
judecătoreşti şi al parchetelor de 
pe lângă acestea este format din 
grefieri, grefieri statisticieni, 
grefieri documentarişti, grefieri 
arhivari, grefieri registratori şi 
grefieri informaticieni”. 
 
 
……………………………… 
 

 „(3) Sunt conexe 
personalului auxiliar de 
specialitate al instanţelor 
judecătoreşti şi al parchetelor de 
pe lângă acestea funcţiile de agent 
procedural, aprod  şi  şofer.” 
 
 
 

 
       Text nemodificat. 

 

6.         Art.8- 
 
 
            

3. Alineatul (3) al 
articolului 8 se modifică şi va 
avea următorul cuprins: 

 

4. Alineatul (3) al 
articolului 8 se modifică şi va 
avea următorul cuprins: 
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Nr. 
Crt. 

Text din lege Text iniţial Text propus de comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivare 

          „(3) Concursul se 
desfăşoară potrivit 
regulamentului aprobat de 
Consiliul Superior al 
Magistraturii, la propunerea 
ministrului justiţiei, 
preşedintelui Înaltei Curţi de 
Casaţie şi Justiţie, şi al 
procurorului general al 
Parchetului de pe lângă Înalta 
Curte de Casaţie şi Justiţie.” 

„(3) Concursul se 
desfăşoară potrivit regulamentului 
aprobat de Consiliul Superior al 
Magistraturii, la propunerea 
ministrului justiţiei, preşedintelui 
Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, 
procurorului general al 
Parchetului de pe lângă Înalta 
Curte de Casaţie şi Justiţie şi al 
Parchetului Naţional 
Anticorupţie.” 
 

          „(3) Concursul se 
desfăşoară potrivit 
regulamentului aprobat de 
Consiliul Superior al 
Magistraturii, la propunerea 
ministrului justiţiei, 
preşedintelui Înaltei Curţi de 
Casaţie şi Justiţie, procurorului 
general al Parchetului de pe 
lângă Înalta Curte de Casaţie şi 
Justiţie şi al Departamentului 
Naţional Anticorupţie.” 
 
 
        Autor: Comisia juridică, de 
disciplină şi imunităţi. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
   Pentru indicarea 
corectă a denumirii 
fostului PNA. 

7.  
 
 
        „Recrutarea grefierilor 
arhivari, a registratorilor şi a 
personalului conex”. 

5. La Capitolul II,  titlul 
Secţiunii a – 3- a se  modifică şi 
va avea următorul cuprins: 
     „Recrutarea grefierilor 
arhivari, a grefierilor registratori 
şi a personalului conex”. 
 
 
 

 
 
 
       Text nemodificat. 
 

 

8.           
 
 

         6.  Alineatul (1) al 
articolului 9 se modifică şi va 
avea următorul cuprins: 
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Nr. 
Crt. 

Text din lege Text iniţial Text propus de comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivare 

         (1) Grefierii arhivari, 
registratorii şi personalul conex 
se recrutează prin concurs 
pentru ocuparea posturilor 
vacante.” 

     „(1) Grefierii arhivari, 
grefierii registratori şi personalul 
conex se recrutează prin concurs 
pentru ocuparea posturilor 
vacante.” 
 

         Text nemodificat. 

9.  
 
         „ Art.10 - Grefierii 
arhivari şi registratorii care 
promovează concursul prevăzut 
la art. 9 vor efectua un stagiu 
de specializare de două luni în 
cadrul Şcolii Naţionale de 
Grefieri.” 

7. Articolul 10 se  modifică 
şi va avea următorul cuprins: 
     „ Art.10 - Grefierii 
arhivari şi grefierii registratori 
care promovează concursul 
prevăzut la art. 9 vor efectua un 
stagiu de specializare de două luni 
în cadrul Şcolii Naţionale de 
Grefieri.”  
 

 
 
       Text nemodificat. 

 

10.          
 
 
 
       Art.16-„(2) Directorul şi 
directorii adjuncţi sunt numiţi 
de Consiliul Superior al 
Magistraturii din rândul 
personalului de instruire care 
are calitatea de magistrat, 
pentru o perioadă de 4 ani, fără 
posibilitatea  reînvestirii. 

            8. Alineatul (2) al 
articolului 16 se modifică şi va 
avea următorul cuprins: 
 

„(2) Directorul şi directorii 
adjuncţi sunt numiţi de Consiliul 
Superior al Magistraturii din 
rândul personalului de instruire 
care are calitatea de judecător sau 
procuror, pentru o perioadă de 3 
ani, cu posibilitatea reînvestirii o 
singură dată.” 
 

 
 
         Text nemodificat. 
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Nr. 
Crt. 

Text din lege Text iniţial Text propus de comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivare 

11.  9. După alineatul (2) al 
articolului 16 se introduce un nou 
alineat, alin.(3), cu următorul 
cuprins: 

„ (3) Directorul economic 
se recrutează prin concurs 
organizat de Consiliul Superior al 
Magistraturii.” 
 

 
 
          Text nemodificat. 

 

12.  
 
 
        Art.18 „(1) Personalul de 
instruire al Şcolii Naţionale de 
Grefieri este numit de Consiliul 
Superior al Magistraturii dintre 
judecători sau procurori, 
grefieri cu studii superioare sau 
alţi specialişti.” 
 

10. Alineatul (1) al 
articolului 18 se modifică  şi va 
avea următorul cuprins: 

„(1) Personalul de instruire 
al Şcolii Naţionale de Grefieri este 
numit de Consiliul Superior al 
Magistraturii dintre judecători sau 
procurori, grefieri cu studii 
superioare sau alţi specialişti.” 
 

 
 
 
        Text nemodificat. 

 

13.  11. După alineatul (1) al 
articolului 19 se introduce un nou 
alineat, alin. (2), cu următorul 
cuprins: 

„(2) Salarizarea 
personalului de instruire al Şcolii 
Naţionale de Grefieri la plata cu 
ora se face în funcţie de numărul 
de ore de seminar sau de curs 

11. După alineatul (1) al 
articolului 19 se introduce un 
nou alineat, alin. (2), cu 
următorul cuprins: 

„(2) Salarizarea 
personalului de instruire al 
Şcolii Naţionale de Grefieri la 
plata cu ora se face în funcţie de 
numărul de ore de seminar sau 
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Nr. 
Crt. 

Text din lege Text iniţial Text propus de comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivare 

susţinute, de indemnizaţia brută 
lunară a funcţiei de judecător de 
curte de apel şi de norma 
didactică stabilită conform art.80 
alin.(2) din Legea nr.128/1997 
privind Statutul personalului 
didactic, cu modificările şi 
completările ulterioare, pentru 
formatorii care desfăşoară 
activitate didactică, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, în cadrul formării 
iniţiale a grefierilor cu studii 
superioare juridice şi conform art. 
43 lit. c) din aceeaşi lege pentru 
formatorii care desfăşoară 
activităţi didactice în cadrul 
formării iniţiale a grefierilor fără 
studii superioare juridice sau în 
cadrul formării continue.” 
 

de curs susţinute, de 
indemnizaţia brută lunară a 
funcţiei de judecător de curte de 
apel şi de norma didactică 
stabilită conform art.80 alin.(2) 
din Legea nr.128/1997 privind 
Statutul personalului didactic, 
cu modificările şi completările 
ulterioare, pentru formatorii care 
desfăşoară activitate didactică  
în cadrul formării iniţiale a 
grefierilor cu studii superioare 
juridice şi conform art. 43 lit. c) 
din aceeaşi lege pentru 
formatorii care desfăşoară 
activităţi didactice în cadrul 
formării iniţiale a grefierilor fără 
studii superioare juridice sau în 
cadrul formării continue.” 
 
 
 
      Autor: Comisia juridică, de 
disciplină şi imunităţi. 
 
          
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Pentru îndreptarea 
unei erori, materiale. 
 
 



 10

Nr. 
Crt. 

Text din lege Text iniţial Text propus de comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivare 

14.  
 
 
        „ (1) Cadrele didactice din 
învăţământul superior juridic ce 
deţin funcţii de conducere sau 
de execuţie în cadrul Şcolii 
Naţionale de Grefieri sunt 
asimilate magistraţilor, pe 
perioada exercitării funcţiilor.” 
 

     12. Alineatul (1) al 
articolului 20  se modifică şi va 
avea următorul cuprins: 

„ (1) Cadrele didactice din 
învăţământul superior juridic ce 
deţin funcţii de conducere sau de 
execuţie în cadrul Şcolii Naţionale 
de Grefieri sunt asimilate 
judecătorilor şi procurorilor, pe 
perioada exercitării funcţiilor.” 
 

 
 
 
       Text nemodificat. 

 

15.  
 
 
       „(2) Pentru grefierii cu 
studii superioare juridice durata 
cursurilor este de un an şi 
constă în pregătirea teoretică şi 
stagiu practic.” 
        (3) Pentru grefierii cu 
studii superioare de altă 
specialitate sau studii medii 
durata cursurilor este de 2 ani şi 
include pregătire teoretică şi 
stagiu practic.” 
 

13. Alineatele (2) şi (3) ale 
articolului 21 se modifică şi vor 
avea următorul cuprins: 
         „(2) Pentru grefierii cu studii 
superioare juridice durata 
cursurilor este de 6  luni şi constă 
în pregătirea teoretică şi stagiu 
practic.” 

(3) Pentru grefierii cu studii 
superioare de altă specialitate sau 
studii medii durata cursurilor este 
de un an şi include pregătire 
teoretică şi stagiu practic.” 
 
 

 
 
 
 
        Text nemodificat. 
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Nr. 
Crt. 

Text din lege Text iniţial Text propus de comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivare 

16.  14. După alineatul (1) al 
articolului 26 se introduc două noi 
alineate, alin. (2) şi (3),  cu 
următorul cuprins: 

 
„(2) Atestatul eliberat 

absolvenţilor Şcolii Naţionale de 
Grefieri constituie actul doveditor 
pentru vechimea în muncă. 

 
(3) Perioada de şcolarizare 

prevăzută în contractul de 
şcolarizare va fi asimilată 
vechimii în specialitate, în raport 
cu nivelul studiilor de absolvire.” 

       Text nemodificat.  

17.  
 
 
        „(2) Absolvirea oricărei 
forme de pregătire continuă 
organizate de Şcoala Naţională 
de Grefieri sau, după caz, de 
instituţiile de profil informatic 
constituie un punctaj, care se 
are în vedere la evaluarea 
anuală a personalului auxiliar 
de specialitate al instanţelor 
judecătoreşti şi al parchetelor 
de pe lângă acestea.” 

15. Alineatul (2) al 
articolului 31 se modifică şi va 
avea următorul cuprins: 

„(2) Absolvirea oricărei 
forme de pregătire continuă 
organizate de Şcoala Naţională de 
Grefieri sau, după caz, de 
instituţiile de profil constituie un 
punctaj, care se are în vedere la 
evaluarea anuală a personalului 
auxiliar al instanţelor judecătoreşti 
şi al parchetelor de pe lângă 
acestea.” 
 

 
 
 
        Text nemodificat. 
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Nr. 
Crt. 

Text din lege Text iniţial Text propus de comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivare 

18.  
 
 
        „ Art. 32. - În completarea 
formării continue organizate de 
Şcoala Naţională de Grefieri, la 
nivelul fiecărei instanţe şi 
fiecărui parchet se vor 
organiza, trimestrial, ore de 
pregătire profesională a 
personalului auxiliar de 
specialitate, sub îndrumarea 
unui magistrat desemnat de 
conducătorul fiecărei instanţe 
judecătoreşti sau fiecărui 
parchet de pe lângă aceasta.” 

16. Articolul 32 se modifică 
şi va avea următorul cuprins: 

 
„ Art. 32. - În completarea 

formării continue organizate de 
Şcoala Naţională de Grefieri, la 
nivelul fiecărei instanţe şi fiecărui 
parchet se vor organiza, 
trimestrial, ore de pregătire 
profesională a personalului 
auxiliar de specialitate, sub 
îndrumarea unui judecător sau 
procuror desemnat de 
conducătorul fiecărei instanţe 
judecătoreşti sau fiecărui parchet 
de pe lângă aceasta.” 
 

16. Articolul 32 se 
modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
„ Art. 32. - În completarea 
formării continue organizate de 
Şcoala Naţională de Grefieri, la 
nivelul fiecărei instanţe şi 
fiecărui parchet se vor organiza, 
trimestrial, ore de pregătire 
profesională a personalului 
auxiliar de specialitate, sub 
îndrumarea unui judecător sau 
procuror desemnat de 
conducătorul fiecărei instanţe 
judecătoreşti, respectiv al 
fiecărui parchet de pe lângă 
aceasta.” 
 
         Autor: Comisia juridică, 
de disciplină şi imunităţi. 
 
 

        Pentru rigoarea 
textului şi indicarea  
corectă a denumirii 
fostului PNA. 

19.  
 
 
        „(2) La numirea în funcţia 
de grefier, pentru îndeplinirea 
condiţiei prevăzute la alin. (1) 
lit. e), este necesară absolvirea 

17. Alineatul (2) al 
articolului 33 se modifică şi va 
avea următorul cuprins: 

„(2) La numirea în funcţia 
de grefier, pentru îndeplinirea 
condiţiei prevăzute la alin. (1) lit. 
e), este necesară absolvirea de 

 
 
 
 
 
         Text nemodificat. 
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Nr. 
Crt. 

Text din lege Text iniţial Text propus de comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivare 

de studii superioare juridice sau 
de studii medii.  

studii superioare juridice sau de 
studii medii. Persoanele care au 
studii superioare de altă 
specialitate, altele decât cele 
prevăzute la alin.(3) şi (4), sunt 
asimilate celor cu studii medii din 
punct de vedere al încadrării.” 
 
 

20.  
 
 
        „ Art. 36. - În cazuri 
excepţionale, Consiliul 
Superior al Magistraturii poate 
decide organizarea unui 
concurs la nivel naţional sau 
poate aviza numirea în funcţia 
de grefier, fără concurs, pentru 
persoanele care îndeplinesc 
condiţiile prevăzute la art.33 
alin. (1) lit. a) – e) şi au o  
vechime în specialitate de cel 
puţin 10 ani. 
 
 
 
 
 

18. Articolul 36 se modifică 
şi va avea următorul cuprins: 

 
„ Art. 36. - (1) În mod 

excepţional, în cazul în care 
activitatea instanţelor sau 
parchetelor nu se poate desfăşura 
în condiţii normale din cauza 
numărului mare de posturi 
vacante, recrutarea grefierilor se 
poate realiza prin concurs pentru 
ocuparea posturilor vacante. 
Concursul se desfăşoară la nivelul 
curţilor de apel, parchetelor de pe 
lângă curţile de apel, Înalta Curte 
de Casaţie şi Justiţie Parchetului 
de pe lângă Înalta Curte de 
Casaţie şi Justiţie şi Parchetului 
Naţional Anticorupţie potrivit 
regulamentului aprobat de 

18. Articolul 36 se 
modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
         „ Art. 36. - (1) În cazul în 
care activitatea instanţelor sau 
parchetelor nu se poate 
desfăşura în condiţii normale 
din cauza numărului mare de 
posturi vacante, recrutarea 
grefierilor se poate realiza prin 
concurs pentru ocuparea 
posturilor vacante. Concursul se 
desfăşoară la nivelul curţilor de 
apel, parchetelor de pe lângă 
curţile de apel, Înalta Curte de 
Casaţie şi Justiţie, Parchetului 
de pe lângă Înalta Curte de 
Casaţie şi Justiţie şi 
Departamentului Naţional 
Anticorupţie potrivit 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         Pentru rigoarea 
textului şi  indicarea  
corectă a denumirii 
fostului PNA. 
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Nr. 
Crt. 

Text din lege Text iniţial Text propus de comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivare 

 
 

Consiliul Superior al 
Magistraturii. 

 
 
 
 
 
 
 
 
(2) Posturile de grefieri 

vacante temporar pot fi ocupate 
prin concurs organizat de către 
instanţele şi parchetele prevăzute 
la alin.(1), potrivit regulamentului 
aprobat de Consiliul Superior al 
Magistraturii. 

 
 
(3) La concurs pot participa 

persoanele care îndeplinesc 
condiţiile prevăzute la art.33 
alin.(1) lit. a) – e).” 
 
 
 
 
 
 

regulamentului aprobat de 
Consiliul Superior al 
Magistraturii. 
 
 
       Autori: deputaţii Sergiu 
Andon, Gheorghe Gabor, 
Augustin Zegrean  şi Petre 
Ungureanu. 
 
 
       Text nemodificat. 
 
 
 
 
 
 
 
       Text nemodificat. 
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Nr. 
Crt. 

Text din lege Text iniţial Text propus de comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivare 

21. Art.38.  
 
 
 
(1) Poate fi numită în 

funcţia de grefier arhivar, 
registrator, agent procedural, 
sau aprod  persoana care are 
studii medii şi îndeplineşte 
condiţiile prevăzute la art. 33 
alin. (1) lit. a) - d). 

 
…………………………… 

 (3) Modul de organizare 
şi desfăşurare a concursului se 
stabileşte prin regulament 
aprobat de Consiliul Superior al 
Magistraturii.” 
 

19. Alineatele (1) şi (3) ale 
articolului 38 se modifică şi vor 
avea următorul cuprins: 

 
„(1) Poate fi numită în 

funcţia de grefier arhivar, grefier 
registrator, agent procedural, 
aprod sau şofer persoana care are 
studii medii şi îndeplineşte 
condiţiile prevăzute la art. 33 alin. 
(1) lit. a) - d). 

 
………………………………… 

 (3) Modul de organizare şi 
desfăşurare a concursului se 
stabileşte prin regulamentul 
prevăzut la art.9 alin.(2).” 
 

 
        Text nemodificat. 

 

22.   
 
          Art.39 - Grefierii 
arhivari şi registratorii sunt 
numiţi prin decizie de către 
preşedinţii curţilor de apel sau, 
după caz, de procurorii generali 
ai parchetelor de pe lângă 
acestea, ori, după caz, de 
preşedinţii tribunalelor sau de 

20. Articolul 39 se modifică 
şi va avea următorul cuprins: 
    „ Art.39 - Grefierii 
arhivari, grefierii registratori, 
agenţii procedurali, aprozii şi 
şoferii sunt numiţi prin decizie de 
către preşedinţii curţilor de apel 
sau, după caz, de procurorii 
generali ai parchetelor de pe lângă 
acestea ori, după caz, de 

       Text nemodificat.  
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Nr. 
Crt. 

Text din lege Text iniţial Text propus de comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivare 

prim-procurorii parchetelor de 
pe lângă acestea în a căror 
circumscripţie teritorială 
urmează să îşi desfăşoare 
activitatea. 
 

preşedinţii tribunalelor sau de 
prim-procurorii parchetelor de pe 
lângă acestea în a căror 
circumscripţie teritorială urmează 
să îşi desfăşoare activitatea.” 
 
 
 

23.          Art. 40.  
 
 
       (2) Dispoziţiile art. 32 din 
Legea nr. 303/2004 privind 
statutul magistraţilor se aplică 
în mod corespunzător. 

             21. Alineatul (2) al 
articolului 40 se modifică şi va 
avea următorul cuprins: 
 „(2) Dispoziţiile art. 34 din 
Legea nr. 303/2004 privind 
statutul judecătorilor şi 
procurorilor, republicată, se aplică 
în mod corespunzător.” 
 
 
 

 
 
 
 
        Text nemodificat. 

 

24.  
 
 
          „ Art.45 – (1) 
Promovarea în  funcţii de 
conducere – de prim-grefier sau 
de informatician-şef – se face 
de colegiul de conducere al 
instanţei sau parchetului, după 
caz, pe baza  candidaturilor 

22. Articolul 45 se modifică 
şi va avea următorul cuprins: 

 
 „ Art.45 - (1) Promovarea 

în funcţii de conducere  de prim-
grefier, de grefier-şef, grefier şef 
secţie sau de grefier 
informatician-şef se face prin 
concurs de verificarea a pregătirii 
profesionale şi a aptitudinilor 

22. Articolul 45 se 
modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
          „ Art.45 - (1) Promovarea 
în funcţii de conducere  de prim-
grefier, de grefier-şef, grefier şef 
secţie sau de grefier 
informatician-şef se face prin 
concurs de verificarea a 
pregătirii profesionale şi a 

          Pentru 
indicarea corectă a 
denumirii fostului 
PNA. 
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Nr. 
Crt. 

Text din lege Text iniţial Text propus de comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivare 

depuse, a  unui proiect de 
îmbunătăţire a activităţii 
personalului auxiliar de 
specialitate al instanţelor 
judecătoreşti şi al parchetelor 
de pe lângă acestea şi a unui 
interviu. Pentru promovarea în 
funcţia de informatician-şef la 
curţi de apel şi tribunale, 
respectiv la parchetele de pe 
lângă aceste instanţe, la şedinţa 
colegiului de conducere 
participă şi un reprezentant al 
compartimentului de 
specialitate informatică din 
cadrul Ministerului Justiţiei, 
respectiv al Parchetului de pe 
lângă Înalta Curte de Casaţie şi 
Justiţie, care verifică 
aptitudinile profesionale ale 
candidaţilor, necesare 
implementării Strategiei de 
informatizare a sistemului 
judiciar. 
 
 
 
 
 

manageriale ale candidaţilor. 
Concursul se organizează la 
nivelul Curţilor de Apel, al 
parchetelor de pe lângă acestea 
sau, după caz, la Înalta Curte de 
Casaţie şi Justiţie, la Parchetul de 
pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi 
Justiţie sau la Parchetul Naţional 
Anticorupţie, în baza 
regulamentului aprobat de 
Consiliul Superior al 
Magistraturii. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

aptitudinilor manageriale ale 
candidaţilor. Concursul se 
organizează la nivelul Curţilor 
de Apel, al parchetelor de pe 
lângă acestea sau, după caz, la 
Înalta Curte de Casaţie şi 
Justiţie, la Parchetul de pe lângă 
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie 
sau la Departamentul Naţional 
Anticorupţie, în baza 
regulamentului aprobat de 
Consiliul Superior al 
Magistraturii. 
 
 
 
 
 
 
 
Autor: Comisia juridică, de 
disciplină şi imunităţi. 
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Nr. 
Crt. 

Text din lege Text iniţial Text propus de comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivare 

       (2) La  selecţia grefierilor 
şi informaticienilor pentru 
numirea în funcţii de conducere 
se are în vedere îndeplinirea 
următoarelor criterii: 
 
 
 
       a) o vechime de minimum 
5 ani în funcţia de grefier, 
respectiv de informatician; 
 
 
 
 
 
      b) activitatea profesională 
deosebită, evaluată cu 
calificativul „foarte bine” în 
ultimi 4 ani; 
 
 
 
     c) calităţii manageriale. 
 
 
 
 
 

 (2) La concursul pentru 
promovarea în funcţii de 
conducere a grefierilor şi 
grefierilor informaticieni se are în 
vedere îndeplinirea următoarelor 
criterii: 

 
 

     a) o vechime de minimum 3 
ani în funcţia de grefier respectiv 
de grefier informatician. În cazul 
grefierilor cu studii superioare 
juridice, este necesară o vechime 
de minimum 6 luni în funcţia de 
grefier.” 
 

b) activitate profesională 
deosebită, evaluată cu calificativul 
"foarte bine" în ultimii 3 ani, 
respectiv 6 luni.” 
 

 
        Text nemodificat. 
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Nr. 
Crt. 

Text din lege Text iniţial Text propus de comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivare 

25.        Art.46 
 
 
         (1) Numirea în funcţia de 
prim-grefier sau de  grefier-şef, 
se face pentru o perioadă de  5 
ani, cu posibilitatea reînvestirii, 
prin decizie a preşedintelui 
curţii de apel sau a procurorului 
general al parchetului de pe 
lângă această instanţă. 
 

23. Alineatul (1) al 
articolului 46 se modifică şi va 
avea următorul cuprins: 
   „(1) Numirea în funcţia de prim-
grefier, grefier-şef, grefier şef 
secţie se face pentru o perioadă de  
3 ani, cu posibilitatea reînvestirii, 
o singură dată, prin decizie a 
preşedintelui curţii de apel sau a 
procurorului general al 
parchetului de pe lângă această 
instanţă.” 
 
 

23. Alineatul (1) al 
articolului 46 se modifică şi va 
avea următorul cuprins: 
          Art.46-„(1) Numirea în 
funcţia de prim-grefier, grefier-
şef, grefier şef secţie se face 
pentru o perioadă de  5 ani, cu 
posibilitatea reînvestirii, o 
singură dată, prin decizie a 
preşedintelui curţii de apel sau a 
procurorului general al 
parchetului de pe lângă această 
instanţă.” 
 
         Autori: deputat Sergiu 
Andon, Gheorghe Gabor şi 
Petre Ungureanu. 

          Schimbarea la 
interval prea scurt a 
personalului auxiliar 
de coordonare scade 
motivaţia celui în 
cauză în raport cu 
conştiinciozitatea de 
care ar trebui să dea 
dovadă în 
îndeplinirea sarcinilor 
de serviciu din 
instituţia respectivă. 

26.             24. După alineatul (1) al 
articolului 46 se introduce un nou 
alineat, alin. (11) cu următorul 
cuprins: 

„(11) În cazul în care nu 
sunt candidaţi care să întrunească 
condiţiile prevăzute de lege pentru 
prezentarea la concurs, prin 
derogare de la dispoziţiile alin.(1), 
persoanele numite în funcţiile de 
prim-grefier, grefier-şef, grefier 
şef secţie pot fi reînvestite în 

 
 
 
 
        Text nemodificat. 
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Nr. 
Crt. 

Text din lege Text iniţial Text propus de comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivare 

funcţie, pe durata a încă unui 
mandat,  prin  decizie a 
preşedintelui curţii de apel sau a 
procurorului general al 
parchetului de pe lângă această 
instanţă.” 
 
 

27.         Art.46. 
 
 
        „(2) Numirea în funcţia de 
grefier informatician-şef se face 
pentru o perioadă de 5 ani, cu 
posibilitatea reînvestirii, prin 
decizie a preşedintelui curţii de 
apel sau a procurorului general 
al parchetului de pe lângă 
această instanţă, cu avizul 
compartimentului de 
specialitate informatică din 
cadrul Ministerului Justiţiei 
sau, după caz, din cadrul 
Parchetului de pe lângă Înalta 
Curte de Casaţie şi Justiţie. 

25. Alineatul (2) al 
articolului 46 se modifică şi va 
avea următorul cuprins: 
   „(2) Numirea în funcţia de 
grefier informatician-şef se face 
pentru o perioadă de 3 ani, cu 
posibilitatea reînvestirii o singură 
dată, prin decizie a preşedintelui 
curţii de apel sau a procurorului 
general al parchetului de pe lângă 
această instanţă.” 
 

        Text nemodificat.  

28.  26. După alineatul (2) al 
articolului 46 se introduce un nou 
alineat, alin. (21), cu următorul 
cuprins: 

26. După alineatul (2) al 
articolului 46 se introduce un 
nou alineat, alin. (21), cu 
următorul cuprins: 
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Nr. 
Crt. 

Text din lege Text iniţial Text propus de comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivare 

 „(21) În cazul în care nu 
sunt candidaţi care să întrunească 
condiţiile prevăzute de lege pentru 
prezentarea la concurs, prin 
derogare de la dispoziţiile alin.(1), 
persoana numită în funcţia de 
grefier informatician – şef poate fi 
reînvestită în funcţie, pe durata a 
încă unui mandat,  prin  decizie a 
preşedintelui curţii de apel sau a 
procurorului general al 
parchetului de pe lângă această 
instanţă.” 
 

 „(21) În cazul în care nu 
sunt candidaţi care să 
întrunească condiţiile prevăzute 
de lege pentru prezentarea la 
concurs, prin derogare de la 
dispoziţiile alin.(1), persoana 
numită în funcţia de grefier 
informatician – şef poate fi 
reînvestită în funcţie, pe durata 
încă unui mandat,  prin  decizie 
a preşedintelui curţii de apel sau 
a procurorului general al 
parchetului de pe lângă această 
instanţă.” 
 
         Autor: Comisia juridică, 
de disciplină şi imunităţi 
 

 
  Pentru corectitudine 
gramaticală. 

29.               27. După alineatul (3) al 
articolului 46 se introduce un nou 
alineat, alin.(4), cu următorul 
cuprins: 
 „ (4) La încetarea 
mandatului funcţiei de conducere 
personalul auxiliar de specialitate 
al instanţelor judecătoreşti şi al 
parchetelor de pe lângă acestea 
pot ocupa, în condiţiile prevăzute 
de art. 45, o funcţie de conducere 

        Text nemodificat.  



 22

Nr. 
Crt. 

Text din lege Text iniţial Text propus de comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivare 

la aceeaşi instanţă sau la acelaşi 
parchet ori la altă instanţă sau 
parchet ori revin la instanţele sau 
parchetele de unde provin sau la o 
instanţă sau parchet unde au 
dreptul să funcţioneze potrivit 
legii.” 

30.        
 
           Art.47 - Dispoziţiile art. 
45 şi 46 se aplică în mod 
corespunzător şi în cazul 
promovării în funcţia de grefier 
arhivar-şef. 

28. Articolul 47 se modifică 
şi va avea următorul cuprins: 
     „ Art.47 - Dispoziţiile art. 
45 şi 46 se aplică în mod 
corespunzător şi în cazul 
promovării în funcţia de grefier 
arhivar-şef, în cadrul instanţelor şi 
a parchetelor de pe lângă acestea 
la care această funcţie se impune.”
 

 
 
 
 
         Text nemodificat. 

 

31.        Art.48. 
 
 
         (2) Suspendarea din 
funcţie se dispune de  
preşedintele curţii de apel sau, 
după caz, de procurorul general 
al parchetului de pe lângă 
aceasta, în a cărui 
circumscripţie teritorială îşi 
desfăşoară activitatea persoana 
în cauză.  

             29. Alineatul (2) al 
articolului 48 se modifică şi va 
avea următorul cuprins: 
 „(2) Suspendarea din 
funcţie se dispune de  preşedintele 
curţii de apel sau, după caz, de 
procurorul general al parchetului 
de pe lângă aceasta, în a cărui 
circumscripţie teritorială îşi 
desfăşoară activitatea persoana în 
cauză. Pentru personalul auxiliar 
de specialitate al Înaltei Curţi de 

         29. Alineatul (2) al 
articolului 48 se modifică şi va 
avea următorul cuprins: 
         „(2) Suspendarea din 
funcţie se dispune de  
preşedintele curţii de apel sau, 
după caz, de procurorul general 
al parchetului de pe lângă 
aceasta, în a căror 
circumscripţie teritorială îşi 
desfăşoară activitatea persoana 
în cauză. Pentru personalul 

        Pentru  
corectitudinea 
textului şi pentru 
indicarea corectă a 
denumirii fostului 
PNA. 
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Nr. 
Crt. 

Text din lege Text iniţial Text propus de comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivare 

Casaţie şi Justiţie, al Parchetului 
de pe lângă Înalta Curte de 
Casaţie şi Justiţie şi al 
Parchetului Naţional 
Anticorupţie, suspendarea din 
funcţie se dispune de conducătorii 
acestora”.  
 

auxiliar de specialitate al Înaltei 
Curţi de Casaţie şi Justiţie, al 
Parchetului de pe lângă Înalta 
Curte de Casaţie şi Justiţie şi al 
Departamentului Naţional 
Anticorupţie, suspendarea din 
funcţie se dispune de 
conducătorii acestora”. 
 
         Autor: Comisia juridică, 
de disciplină şi imunităţi 
 

32.       Art. 49. 
 
 
         „ (1) În cazul prevăzut la 
art. 48 alin. (1) lit. a), 
preşedintele curţii de apel sau, 
după caz, procurorul general al 
parchetului de pe lângă aceasta 
comunică de îndată persoanei 
în cauză şi conducerii instanţei 
sau parchetului unde aceasta 
funcţionează hotărârea prin 
care s-a dispus suspendarea din 
funcţie.” 

        30. Alineatul (1) al 
articolului 49 se modifică şi va 
avea următorul cuprins: 
       „ (1) În cazul prevăzut la art. 
48 alin. (1) lit. a), preşedintele 
Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, 
procurorul general al Parchetului 
de pe lângă Înalta Curte de 
Casaţie şi Justiţie şi al 
Parchetului Naţional 
Anticorupţie, preşedintele curţii 
de apel sau, după caz, procurorul 
general al parchetului de pe lângă 
aceasta comunică de îndată 
persoanei în cauză şi conducerii 
instanţei sau parchetului unde 
aceasta funcţionează hotărârea 

           30. Alineatul (1) al 
articolului 49 se modifică şi va 
avea următorul cuprins: 
    „ (1) În cazul prevăzut la art. 
48 alin. (1) lit. a), preşedintele 
Înaltei Curţi de Casaţie şi 
Justiţie, procurorul general al 
Parchetului de pe lângă Înalta 
Curte de Casaţie şi Justiţie şi al 
Departamentului Naţional 
Anticorupţie, preşedintele curţii 
de apel sau, după caz, 
procurorul general al parchetului 
de pe lângă aceasta comunică de 
îndată persoanei în cauză şi 
conducerii instanţei sau 
parchetului unde aceasta 

 
 
 
 
            Pentru 
indicarea corectă a 
denumirii fostului 
PNA. 
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Nr. 
Crt. 

Text din lege Text iniţial Text propus de comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivare 

prin care s-a dispus suspendarea 
din funcţie.” 
 

funcţionează hotărârea prin care 
s-a dispus suspendarea din 
funcţie.” 
 
         Autor: Comisia juridică, 
de disciplină şi imunităţi. 
 

33.        Art.56. 
 
 
          „(1) Preşedintele curţii 
de apel sau, după caz, 
procurorul general al 
parchetului de pe lângă curtea 
de apel, cu avizul 
conducătorului instanţei 
judecătoreşti ori al parchetului 
de pe lângă aceasta, poate 
dispune detaşarea personalului 
auxiliar de specialitate numai 
cu  acordul scris al acestuia în 
cadrul Ministerului Justiţiei, 
Consiliului Superior al 
Magistraturii sau al unităţilor 
subordonate acestora.   
 

31. Alineatul (1) al 
articolului 56 se modifică şi va 
avea următorul cuprins: 
        „(1) Preşedintele curţii de 
apel sau, după caz, procurorul 
general al parchetului de pe lângă 
curtea de apel, cu avizul 
conducătorului instanţei 
judecătoreşti ori al parchetului de 
pe lângă aceasta, poate dispune 
detaşarea personalului auxiliar de 
specialitate în cadrul altor instanţe 
judecătoreşti sau parchete de pe 
lângă acestea, în cadrul 
Ministerului Justiţiei, Consiliului 
Superior al Magistraturii sau al 
unităţilor subordonate acestora 
sau a celor aflate în coordonarea 
acestora.” 
 
 
 

 
 
 
       Text nemodificat. 
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Nr. 
Crt. 

Text din lege Text iniţial Text propus de comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivare 

34.  Art.60. 
 
 
        „ (4) Salarizarea 
personalului auxiliar de 
specialitate, al instanţelor 
judecătoreşti, şi al parchetelor 
de pe lângă acestea se stabileşte 
prin lege specială. 
 

              32. Alineatul (4) al 
articolului 60 se modifică şi va 
avea următorul cuprins: 
 „ (4) Salarizarea 
personalului auxiliar de 
specialitate, funcţionarilor publici 
şi personalului contractual din 
cadrul instanţelor judecătoreşti, 
parchetelor de pe lângă acestea şi 
din cadrul Ministerului Justiţiei se 
stabileşte prin lege specială.” 
 

32. Alineatul (4) al articolului 
60 se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
 „ (4) Salarizarea 
personalului auxiliar de 
specialitate, funcţionarilor 
publici şi personalului 
contractual din cadrul 
instanţelor judecătoreşti, 
parchetelor de pe lângă acestea, 
precum  şi din cadrul 
Ministerului Justiţiei se 
stabileşte prin lege specială.” 
 
 
         Autor: Comisia juridică, 
de disciplină şi imunităţi. 
 

Pentru corectitudine 
gramaticală. 

35.               33. După alineatul (4) al 
articolului 60, se introduce un nou 
alineat, alin.(5), cu următorul 
cuprins: 
 „(5) Până la intrarea în 
vigoare a legii speciale de 
salarizare, rămân aplicabile, in 
continuare, dispoziţiile legale 
referitoare la salarizarea 
personalului prevăzut la alin. (4).” 
 

 
 
 
 
        Text nemodificat. 
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Crt. 

Text din lege Text iniţial Text propus de comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivare 

36.        Art.63. 
 
 
       (4) Pentru acoperirea 
cheltuielilor programelor de 
formare şi perfecţionare 
profesională a personalului 
auxiliar de specialitate, 
organizate în condiţiile alin. (2) 
lit. a) şi c), curţile de apel şi 
parchetele de pe lângă acestea, 
precum şi, după caz, Înalta 
Curte de Casaţie şi Justiţie şi 
Parchetul de pe lângă Înalta 
Curte de Casaţie şi Justiţie, 
Parchetul Naţional Anticorupţie 
au obligaţia să prevadă în 
bugetul anual propriu sumele 
necesare pentru cheltuielile 
respective. 

34. Alineatul (4) al 
articolului 63 se modifică şi va 
avea următorul cuprins: 

„(4) Pentru acoperirea 
cheltuielilor programelor de 
formare şi perfecţionare 
profesională a personalului 
auxiliar de specialitate, organizate 
în condiţiile prevăzute la alin. (2) 
lit. a) şi c), curţile de apel şi 
parchetele de pe lângă acestea, 
precum şi, după caz, Înalta Curte 
de Casaţie şi Justiţie, Parchetul de 
pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi 
Justiţie, Parchetul Naţional 
Anticorupţie şi Şcoala Naţională 
de Grefieri au obligaţia să prevadă 
în bugetul anual propriu sumele 
necesare pentru cheltuielile 
respective.” 
 

34. Alineatul (4) al 
articolului 63 se modifică şi va 
avea următorul cuprins: 
         „(4) Pentru acoperirea 
cheltuielilor programelor de 
formare şi perfecţionare 
profesională a personalului 
auxiliar de specialitate, 
organizate în condiţiile 
prevăzute la alin. (2) lit. a) şi c), 
curţile de apel şi parchetele de 
pe lângă acestea, precum şi, 
după caz, Înalta Curte de 
Casaţie şi Justiţie, Parchetul de 
pe lângă Înalta Curte de Casaţie 
şi Justiţie, Departamentul  
Naţional Anticorupţie şi Şcoala 
Naţională de Grefieri au 
obligaţia să prevadă în bugetul 
anual propriu sumele necesare 
pentru cheltuielile respective.” 
 
 
 
           Autor: Comisia juridică, 
de disciplină şi imunităţi. 
 
 
 

         Pentru indicarea 
corectă a denumirii 
fostului PNA. 
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Crt. 

Text din lege Text iniţial Text propus de comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivare 

37.  35. După alineatul (4) al 
articolului 63 se introduce un nou 
alineat, alin. (5), cu următorul 
cuprins: 

„ (5) Cheltuielile privind 
masa şi cazarea personalului care 
participă la cursurile de 
perfecţionare profesională 
organizate în condiţiile prevăzute 
la alin.(2) lit. c), se suportă de 
Şcoala Naţională de Grefieri, iar 
cheltuielile de transport de către 
instanţa sau parchetul al cărui 
angajat este.” 
 

 
 
 
 
         Text nemodificat. 

 

38. Art. 68. 
   
 
         (1) Personalul auxiliar de 
specialitate al instanţelor 
judecătoreşti şi al parchetelor 
de pe lângă acestea, astfel cum 
a fost prevăzut la art. 3, cu o 
vechime de cel puţin 25 de ani 
în funcţie, beneficiază, la 
împlinirea vârstei prevăzute de 
lege, de pensie de serviciu, în 
cuantum de 80% din venitul 
brut realizat în ultima lună de 

36. Alineatele (1), (4), (5) şi 
(7) ale articolului 68 se modifică 
şi vor avea următorul cuprins: 
   „(1) Personalul auxiliar de 
specialitate al instanţelor 
judecătoreşti şi al parchetelor de 
pe lângă acestea, astfel cum este 
prevăzut la art. 3 alin.(1), cu o 
vechime de cel puţin 25 de ani în 
funcţie, beneficiază, la împlinirea 
vârstei prevăzute de lege, de 
pensie de serviciu, în cuantum de 
80% din media veniturilor brute 
realizate în ultimele 12 luni de 

  
 
 
 
        Text nemodificat.  
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Text din lege Text iniţial Text propus de comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivare 

activitate înainte de data 
pensionării. 
…………………………… 

(4) De prevederile 
alin.(1), (3) beneficiază şi 
personalul auxiliar pensionat 
anterior intrării în vigoare a 
prezentei legi. Veniturile brute 
pe baza cărora se va stabili 
pensia de serviciu se stabilesc 
potrivit legii speciale de 
salarizare. 
        (5) Soţul supravieţuitor şi 
copiii personalului prevăzut la 
alin. (1) care au dreptul la 
pensie de serviciu, beneficiază 
de pensie de urmaş dacă 
îndeplinesc condiţiile prevăzute 
pentru aceasta de Legea nr. 
19/2000 privind sistemul public 
de pensii şi alte drepturi de 
asigurări sociale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare. 
 
…………………………… 
 
 
 

activitate înainte de data 
pensionării. 
……………………………… 

(4) De prevederile alin.(1), 
(2) şi (3) beneficiază şi personalul 
auxiliar pensionat anterior intrării 
în vigoare a prezentei legi. 
Veniturile brute pe baza cărora se 
va stabili pensia de serviciu se 
stabilesc potrivit legii speciale de 
salarizare. 
   
         (5) Soţul supravieţuitor şi 
copiii personalului prevăzut la 
alin. (1) care are dreptul la pensie 
de serviciu, beneficiază de pensie 
de urmaş dacă îndeplinesc 
condiţiile prevăzute pentru aceasta 
de Legea nr. 19/2000 privind 
sistemul public de pensii şi alte 
drepturi de asigurări sociale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare. 
 
 
………………………………… 

 
 
 

          
 
 
        Text nemodificat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Text nemodificat. 
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Text din lege Text iniţial Text propus de comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivare 

(7) Pensiile de serviciu 
ale personalului auxiliar se 
actualizează în raport cu 
salariul de bază brut al 
categoriilor de personal auxiliar 
în activitate. 
 

(7) Pensiile de serviciu ale 
personalului auxiliar de 
specialitate se actualizează anual 
în raport cu media veniturilor 
brute realizate în ultimele 12 luni 
a personalului auxiliar de 
specialitate în activitate.” 
 
 

       Text nemodificat. 

39.  37. După alineatul (1) al 
articolului 68 se introduce un nou 
alineat, alin.(11), cu următorul 
cuprins: 

„(11) Personalul auxiliar de 
specialitate al instanţelor 
judecătoreşti şi parchetelor de pe 
lângă acestea este  pensionat la 
cerere, înainte de împlinirea 
vârstei prevăzute de lege şi 
beneficiază de pensia prevăzută la 
alin. (1), dacă au o vechime de cel 
puţin 25 de ani numai în aceste 
funcţii.” 
 
 

 
 
 
 
        Text nemodificat. 

 

40.  38.  După alineatul (4) al 
articolului 68, se introduc două 
noi alineate, alin.(41) şi (42), cu 
următorul cuprins: 

38.  După alineatul (4) al 
articolului 68, se introduc două 
noi alineate, alin.(41) şi (42), cu 
următorul cuprins: 
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Crt. 

Text din lege Text iniţial Text propus de comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivare 

„(41) Persoanele care 
îndeplinesc condiţiile de vechime 
prevăzute la alin. (1) şi (3) numai 
în funcţia de personal auxiliar de 
specialitate al instanţelor 
judecătoreşti şi parchetelor de pe 
lângă acestea beneficiază de 
pensie de serviciu, chiar dacă la 
data pensionării au avut sau au o 
altă ocupaţie. În acest caz, pensia 
se stabileşte pe baza drepturilor 
salariate pe care le are 
personalul auxiliar de specialitate  
în funcţie în condiţii identice de 
vechime şi nivel al instanţei sau 
parchetului. 

 
 
 
 
 
(42) De prevederile alin. 

(41) pot beneficia numai 
persoanele care au fost eliberate 
din funcţia de personal auxiliar de 
specialitate al instanţelor 
judecătoreşti şi parchetelor de pe 
lângă acestea din motive 
neimputabile.” 

„(41) Persoanele care 
îndeplinesc condiţiile de 
vechime prevăzute la alin. (1) şi 
(3) numai în funcţia de personal 
auxiliar de specialitate al 
instanţelor judecătoreşti şi 
parchetelor de pe lângă acestea 
beneficiază de pensie de 
serviciu, chiar dacă la data 
pensionării au avut sau au o altă 
ocupaţie. În acest caz, pensia se 
stabileşte pe baza drepturilor 
salariale ale personalului 
auxiliar de specialitate  în 
funcţie în condiţii identice de 
vechime şi nivel al instanţei sau 
parchetului. 

 
Autor: Comisia juridică, 

de disciplină şi imunităţi. 
 
 
Text nemodificat. 

 

 
 
Pentru corectitudine 
gramaticală. 
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Crt. 

Text din lege Text iniţial Text propus de comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivare 

41.  39. După alineatul (7) al 
articolului 68, se introduce un 
nou alineat, alin. (8), cu 
următorul cuprins: 

 „ (8) Personalul auxiliar de 
specialitate al instanţelor 
judecătoreşti şi al parchetelor 
de pe lângă acestea nu poate fi 
menţinut în funcţie după 
îndeplinirea vârstei de 
pensionare prevăzută de Legea 
nr.19/2000, cu modificările şi 
completările ulterioare.” 
 

     39. Se elimină. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Autori: deputaţii Sergiu 
Andon şi Gheorghe Gabor. 
 
 

        Reglementarea 
propusă este 
neconstituţională, 
preconizându-se un 
regim discriminator 
în raport cu drepturile 
celorlalţi pensionari 
pentru limită de 
vârstă, asigurate prin 
Legea nr.19/2000. 

42.              40. După articolul 68, se 
introduce un nou articol, art. 681, 
cu următorul cuprins: 

„Art. 681-  Dispoziţiile art. 
67 şi art. 68 se aplică în mod 
corespunzător şi executorilor 
judecătoreşti, pensionaţi anterior 
intrării în vigoare a Legii 
nr.188/2000 privind executorii 
judecătoreşti, cu modificările şi 
completările ulterioare .” 
 

         Text nemodificat (devine 
punctul 39). 
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Crt. 

Text din lege Text iniţial Text propus de comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivare 

43.        Art.69. 
 
 
        „(1) Personalul auxiliar de 
specialitate cu o vechime 
continuă în justiţie de 25 de ani 
înainte de  data pensionării sau 
a eliberării din funcţie pentru 
motive neimputabile 
beneficiază de o indemnizaţie 
egală cu trei salarii de bază de 
încadrare lunare brute, care se 
impozitează potrivit legii.” 
 
 

            41. Alineatul (1) al 
articolului 69 se modifică şi va 
avea următorul cuprins: 
 „(1) Personalul auxiliar de 
specialitate cu o vechime continuă 
în justiţie de 25 de ani la data 
pensionării sau a eliberării din 
funcţie pentru motive 
neimputabile beneficiază de o 
indemnizaţie egală cu trei salarii 
de bază de încadrare lunare brute, 
care se impozitează potrivit legii.” 
 

 
 
 
        Text nemodificat (devine 
punctul 40). 

 

44.        Art.77. 
 
 
        (1) Funcţia de grefier este 
incompatibilă cu orice alte 
funcţii publice sau private, cu 
excepţia funcţiilor didactice din 
învăţământ, în condiţiile legii. 

42. Alineatul (1) al 
articolului 77 se modifică şi va 
avea următorul cuprins: 
          „(1) Funcţia de grefier este 
incompatibilă cu orice alte funcţii 
publice sau private, cu excepţia 
funcţiilor didactice din 
învăţământ şi de la Şcoala 
Naţională de Grefieri, în 
condiţiile legii.” 
 
 

41. Alineatul (1) al 
articolului 77 se modifică şi va 
avea următorul cuprins: 
          „(1) Funcţia de grefier 
este incompatibilă cu orice alte 
funcţii publice sau private, cu 
excepţia funcţiilor didactice.” 
 
 
 
        Autor: Comisia juridică, de 
disciplină şi imunităţi. 
 
 

 
 
 
     Pentru rigoarea 
textului. 
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(autorul amendamentului) 

Motivare 

45.       Art.86. 
 
 
        (2) Sancţiunile prevăzute 
la art. 85 alin. (1) lit. b) - f) se 
aplică de către preşedintele 
curţii de apel sau procurorul 
general al parchetului de pe 
lângă aceasta, în a cărui 
circumscripţie teritorială îşi 
desfăşoară activitatea cel 
sancţionat. 

        43. Alineatul (2) al 
articolului 86 se modifică şi va 
avea următorul cuprins: 
         „(2) Sancţiunile prevăzute la 
art. 85 alin. (1) lit. b) - f) se aplică 
de către preşedintele Înaltei Curţi 
de Casaţie şi Justiţie, procurorul 
general al  Parchetului de pe lângă 
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie 
sau al Parchetului Naţional 
Anticorupţie ori, după caz, de 
preşedintele curţii de apel sau 
procurorul general al parchetului 
de pe lângă curtea de apel în a 
cărui circumscripţie teritorială îşi 
desfăşoară activitatea cel 
sancţionat”. 
 

         42. Alineatul (2) al 
articolului 86 se modifică şi va 
avea următorul cuprins: 
         „(2) Sancţiunile prevăzute 
la art. 85 alin. (1) lit. b) - f) se 
aplică de către preşedintele 
Înaltei Curţi de Casaţie şi 
Justiţie, procurorul general al  
Parchetului de pe lângă Înalta 
Curte de Casaţie şi Justiţie sau 
al Departamentului Naţional 
Anticorupţie ori, după caz, de 
preşedintele curţii de apel sau 
procurorul general al parchetului 
de pe lângă curtea de apel în a 
cărui circumscripţie teritorială 
îşi desfăşoară activitatea cel 
sancţionat”. 

 
       Autor: Comisia juridică, de 
disciplină şi imunităţi. 
 

 
 
 
Pentru indicarea 
corectă a denumirii 
fostului PNA. 

46.       Art.87. 
 
 
          “(2) Cercetarea 
prealabilă este obligatorie în 
toate cazurile şi se poate 
efectua prin judecătorii 

           44. Alineatul (2) al 
articolului 87 se modifică şi va 
avea următorul cuprins: 

“(2) Cercetarea prealabilă 
este obligatorie în toate cazurile şi 
se efectuează prin judecători sau 
procurori desemnaţi de Colegiul 

       43. Alineatul (2) al 
articolului 87 se modifică şi va 
avea următorul cuprins: 
         “(2) Cercetarea prealabilă 
este obligatorie în toate cazurile 
şi se efectuează prin judecători 
sau procurori desemnaţi de 

 
 
 
Pentru indicarea 
corectă a denumirii 
fostului PNA. 
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Text din lege Text iniţial Text propus de comisie 
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Motivare 

inspectori ai curţilor de apel 
ori, după caz, prin procurorii 
inspectori din cadrul curţilor de 
apel sau al parchetelor de pe  
lângă acestea ori printr-un alt 
judecător sau procuror 
desemnat de conducătorul 
curţii de apel ori al parchetului 
de pe lângă aceasta şi se 
finalizează printr-un act de 
constatare. 

de conducere al Înaltei Curţi de 
Casaţie şi Justiţie, al Parchetului 
de pe lângă Înalta Curte de 
Casaţie şi Justiţie, al Parchetului 
Naţional Anticorupţie ori, după 
caz, de preşedintele curţii de apel 
sau procurorul general al 
parchetului de pe lângă curtea de 
apel. Cercetarea prealabilă se 
finalizează printr-un act de 
constatare”. 
 

Colegiul de conducere al Înaltei 
Curţi de Casaţie şi Justiţie, al 
Parchetului de pe lângă Înalta 
Curte de Casaţie şi Justiţie, al 
Departamentului 
Naţional Anticorupţie ori, după 
caz, de preşedintele curţii de 
apel sau procurorul general al 
parchetului de pe lângă curtea 
de apel. Cercetarea prealabilă se 
finalizează printr-un act de 
constatare”. 
 
 
        Autor: Comisia juridică, de 
disciplină şi imunităţi. 
 

47.           Art.87 -(3) Pentru 
abaterile disciplinare sesizate în 
cadrul Înaltei Curţi de Casaţie 
şi Justiţie, al Parchetului de pe 
lângă Înalta Curte de Casaţie şi 
Justiţie sau, după caz, al 
Parchetului Naţional 
Anticorupţie, cercetarea 
prealabilă prevăzută la alin.(2) 
se efectuează de judecătorii 
desemnaţi de colegiul de 
conducere al Înaltei Curţi de 

          45. Alineatul (3) al 
articolului 87  se abrogă.  
 

 
        Text nemodificat (devine 
punctul 44). 
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Motivare 

Casaţie şi Justiţie ori, după caz, 
de procurorii inspectori din 
cadrul Parchetului de pe lângă 
Înalta Curte de Casaţie şi 
Justiţie sau al PNA. 

48.       Art.88. 
 
         (1) Pe perioada cercetării 
prealabile, conducătorul curţii 
de apel sau al parchetului de pe 
lângă aceasta va putea dispune, 
în raport cu gravitatea faptei, 
suspendarea din funcţie a 
persoanei în cauză. 
 
 

          46. Alineatul (1) al 
articolului 88 se modifică şi va 
avea următorul cuprins: 
          “(1) Pe perioada cercetării 
prealabile, conducătorul instanţei 
sau parchetului prevăzut la art. 86 
va putea dispune, în raport cu 
gravitatea faptei, suspendarea din 
funcţie a persoanei în cauză.” 
 
 
 

 
 
 
        Text nemodificat (devine 
punctul 45). 

 

49.       Art.91. 
 
         (2) La intrarea în vigoare 
a prezentei legi, grefierii 
dactilografi în funcţie vor fi 
încadraţi ca grefieri, prin 
transformarea corespunzătoare 
a posturilor, cu menţinerea 
salariilor de încadrare avute. 
Tehnicienii criminalişti din 
cadrul parchetelor sunt 
asimilaţi grefierilor. 

47. Alineatul (2) al 
articolului 91 se modifică şi va 
avea următorul cuprins: 

„(2) Grefierii dactilografi 
ale căror posturi au fost 
transformate în posturi de grefieri 
urmează a fi salarizaţi 
corespunzător legii speciale de 
salarizare. Tehnicienii criminalişti 
sunt asimilaţi grefierilor.” 
 

 
 
 
        Text nemodificat (devine 
punctul 46). 
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50  48. După alineatul (2) al 
articolului 91, se  introduce un 
nou alineat, alin. (3), cu următorul 
cuprins: 

 
„(3) La intrarea în vigoare a 

prezentei legi, registratorii şi 
informaticienii în funcţie vor fi 
încadraţi ca grefieri registratori, 
respectiv grefieri informaticieni, 
prin transformarea 
corespunzătoare a posturilor, 
urmând a fi salarizaţi 
corespunzător legii speciale de 
salarizare.” 
 

 
 
 
 
 
         Text nemodificat (devine 
punctul 47). 

 

51.           
 
         „Art. 93. – (1) Perioada 
în care personalul auxiliar de 
specialitate al instanţelor 
judecătoreşti şi al parchetelor 
de pe lângă acestea a exercitat 
funcţii de aceeaşi natură în 
cadrul Curţii Constituţionale 
sau în cadrul fostelor structuri 
jurisdicţionale ale Curţii de 
Conturi constituie vechime în 
specialitate. 

49. Articolul 93 se modifică 
şi va avea următorul cuprins: 

„Art. 93. – (1) Constituie 
vechime în specialitate perioada 
în care personalul auxiliar al 
instanţelor judecătoreşti şi al 
parchetelor de pe lângă acestea a 
îndeplinit oricare din funcţiile 
prevăzute la art. 3, precum şi 
perioadele în care a îndeplinit, în 
cadrul instanţelor judecătoreşti, 
procuraturii, fostelor arbitraje de 
stat sau departamentale şi  fostelor 

       Text nemodificat (devine 
punctul 48). 
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           (2) Constituie vechime 
în specialitate şi perioada în 
care personalul auxiliar de 
specialitate al  instanţelor 
judecătoreşti şi al parchetelor 
de pe lângă acestea a îndeplinit 
funcţia  secretar de procuratură, 
secretar-dactilograf, 
dactilograf, precum şi secretar 
la  fostele arbitraje de stat sau 
departamentale. 
 

(3) Pentru informaticieni 
constituie vechime în 
specialitate şi perioadele lucrate 
în acelaşi domeniu, în alte 
unităţi. 
 

notariate de stat, funcţia de: 
secretar, secretar ajutor, secretar 
dactilograf, dactilograf, 
conducător de carte funciară, 
arhivar, registrator, arhivar-
registrator, curier, referent, steno-
dactilograf, şef de cabinet, 
funcţionar, statistician, grefier 
dactilograf, grefier analist 
programator. 
 
         (2) Constituie vechime în 
specialitate şi perioada în care 
personalul auxiliar de specialitate 
al instanţelor judecătoreşti şi al 
parchetelor de pe lângă acestea a 
îndeplinit funcţia de executor 
judecătoresc, până la data intrării 
în vigoare a Legii nr.188/2000, cu 
modificările şi completările 
ulterioare. 

 
 
(3) Perioada în care 

personalul auxiliar de specialitate 
al instanţelor judecătoreşti şi al 
parchetelor de pe lângă acestea a 
exercitat funcţii de aceeaşi natură 
în cadrul Curţii Constituţionale 
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sau în cadrul fostelor structuri 
jurisdicţionale ale Curţii de 
Conturi constituie vechime în 
specialitate. 

 (4) Pentru informaticieni 
constituie vechime în specialitate 
şi perioadele lucrate în acelaşi 
domeniu, în alte unităţi.” 
 

52.        Art.II.  - Pe data intrării în 
vigoare a prezentei legi, în ceea 
ce-i priveşte pe informaticieni, se 
abrogă prevederile art.128 din 
Legea nr.304/2004 privind 
organizarea judiciară, republicată, 
în Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr.827 din 13 septembrie 
2005, precum şi orice alte 
dispoziţii contrare. 

 
 

 

Text nemodificat.  

53.         Art. III. - Pe data intrării 
în vigoare a prezentei legi, 
noţiunea de "informatician" din 
Legea nr.567/2004 privind 
statutul personalului auxiliar de 
specialitate al instanţelor 
judecătoreşti şi al parchetelor de 

 
 
 
Text nemodificat. 
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Nr. 
Crt. 

Text din lege Text iniţial Text propus de comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivare 

pe lângă acestea se înlocuieşte cu 
noţiunea de "grefier 
informatician". 
 

54.        Art. IV. - Prezenta lege 
intră în vigoare pe data intrării 
în vigoare a legii speciale de 
salarizare prevăzută la art.60 
alin.(4). 
 

     Art.IV - Se elimină. 
 
 
 
 
      Autori: deputaţii Sergiu 
Andon, Gheorghe Gabor  şi 
Petre Ungureanu 

         Nu există 
argumente juridice, 
financiare sau de altă 
natură pentru a 
condiţiona intrarea în 
vigoare a legii care se 
adoptă, de intrarea în 
vigoare a unei legi 
inexistente. 

55.         Art. V. - În termen de 60 
de zile de la intrarea în vigoare a 
prezentei legi, Consiliul Superior 
al Magistraturii aprobă sau 
modifică, după caz,  
regulamentele prevăzute la art. 7, 
art. 8 alin. (3), art. 9 alin. (2), art. 
17,  art.36 alin.(1) şi (2), art. 38 
alin. (3), art. 44 alin. (3), art.45 
alin.(1), art. 65 alin. (3) şi art. 71 
alin. (2). 
 

 
 
       Text nemodificat (devine 
art.IV). 

 

56.         Art.VI. -  (1) Personalul 
auxiliar de specialitate din cadrul 
instanţelor judecătoreşti şi al 
parchetelor de pe lângă acestea 
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Nr. 
Crt. 

Text din lege Text iniţial Text propus de comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivare 

care la data intrării în vigoare a 
prezentei legi, îndeplinesc 
condiţiile de pensionare prevăzute 
la art.68 alin.(11), vor fi eliberaţi 
din funcţie la împlinirea unui 
termen de 3 luni de la intrarea în 
vigoare a prezentei legi. 
           (2) Consiliul Superior al 
Magistraturii va lua măsurile 
necesare pentru ocuparea în 
termen de 4 luni de la intrarea în 
vigoare a prezentei legi a 
posturilor care devin vacante prin 
pensionarea persoanelor prevăzute 
la alin. (1). 

 

         Text nemodificat (devine 
art.V). 

57.       Art.VII. - Legea nr. 
567/2004 privind statutul 
personalului auxiliar de 
specialitate al instanţelor 
judecătoreşti şi al parchetelor de 
pe lângă acestea, cu modificările 
şi completările aduse prin 
prezenta lege, se va republica, 
dându-se textelor o nouă 
numerotare. 

 

 
 
 
         Text nemodificat. 
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Anexa nr. 2 
AMENDAMENTE RESPINSE: 

 
Nr. 
crt. 

 
Text  iniţial 

 
Amendamentul propus şi autorul 

amendamentului 

Motivare 
1. Argumente pentru susţinere 
2. Argumente pentru respingere 

Camera 
Decizională 

1.        36. Alineatele (1), (4), (5) şi 
(7) ale articolului 68 se modifică 
şi vor avea următorul cuprins: 
  ……………………………… 
          (5) Soţul supravieţuitor 
şi copiii personalului prevăzut 
la alin. (1) care are dreptul la 
pensie de serviciu, beneficiază 
de pensie de urmaş dacă 
îndeplinesc condiţiile 
prevăzute pentru aceasta de 
Legea nr. 19/2000 privind 
sistemul public de pensii şi alte 
drepturi de asigurări sociale, 
cu modificările şi completările 
ulterioare. 
………………………………… 

 

 
 
 
 
      (5) - Se elimină. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       Autor: deputat George 
Băeşu. 

 
         1. Textul nu se justifică 
deoarece priveşte drepturile soţului 
supravieţuitor şi copiii personalului 
prevăzute la alin. (1) şi  care au 
dreptul la pensie de serviciu, 
beneficiind de pensie de urmaş dacă 
îndeplinesc condiţiile prevăzute 
pentru aceasta de Legea nr.19/2000 
privind sistemul public de pensii şi 
alte drepturi de asigurări sociale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare. 
         2. Prin vot, amendamentul a 
fost respins, menţinându-se regimul 
juridic al pensiilor diferit de cel al 
magistraţilor. 
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