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 PREZENTA FORMĂ ÎNLOCUIEȘTE  
FORMA TRANSMISĂ ÎN DATA DE 27.07.2020 

 

 

Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

 
 

Comisia juridică, 
 de disciplină și imunități 

 Comisia pentru muncă și 
protecție socială 

        Nr. 4c-13/424      Nr. 4c-9/403 
 

             Bucureşti, 19.08.2020                                                                   
                                     PL x. 317/2020 

 
 

BIROULUI PERMANENT 
 AL 

CAMEREI DEPUTAȚILOR 
  

 
Vă înaintăm, alăturat, RAPORTUL COMUN asupra proiectului de 

Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.567/2004 privind statutul 
personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al 
parchetelor de pe lângă acestea şi al personalului care funcţionează în 
cadrul Institutului Naţional de Expertize Criminalistice, trimis Comisiei 
juridice de disciplină şi imunităţi şi Comisiei pentru muncă şi protecţie 
socială, cu adresa nr. PLx 317/2020 din 27 mai 2020, pentru dezbatere 
pe fond. 
 
 

 
PREŞEDINTE, 

 
Nicușor HALICI 

 PREŞEDINTE, 
 
      Adrian SOLOMON 

 
 
 
 
 



 
2/46 

PREZENTA FORMĂ ÎNLOCUIEȘTE  
FORMA TRANSMISĂ ÎN DATA DE 27.07.2020 

 

 

Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

Comisia juridică, 
 de disciplină și imunități 

 Comisia pentru muncă 
 și protecție socială 

          Nr. 4c-13/424           Nr. 4c-9/403 
 

             Bucureşti, 19.08.2020                                                                   
                                      PL x. 317/2020 

 
 

RAPORT COMUN  
asupra proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea 

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

lângă acestea şi al personalului care funcţionează în cadrul 
Institutului Naţional de Expertize Criminalistice 

 
 

În temeiul art. 94 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 
Comisia juridică de disciplină şi imunităţi şi Comisia pentru muncă şi 
protecţie socială, au fost sesizate, prin adresa nr. PLx 317/2020 din 27 
mai 2020, cu dezbaterea pe fond a proiectului de Lege pentru modificarea 
şi completarea Legii nr.567/2004 privind statutul personalului auxiliar de 
specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea 
şi al personalului care funcţionează în cadrul Institutului Naţional de 
Expertize Criminalistice. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi 
completarea Legii nr.567/2004, în vederea funcţionării eficiente a 
sistemului judiciar. Intervenţiile legislative vizează aspecte referitoare la 
cariera, drepturile şi obligaţiile grefierilor. 

Proiectul de lege a fost adoptat de Senat în şedinţa din 19 mai 2020. 
La întocmirea prezentului raport, Comisia a avut în vedere: 

• avizul favorabil al Consiliului Legislativ (nr.1043/23.12.2019) 
• avizul favorabil al Consiliului Economic şi Social (nr.6519/17.12.2019) 
• avizul negativ al Consiliului Superior al Magistraturii 

(nr.163/16.04.2020) 
• avizul favorabil al Comisiei pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport 

(nr.4c-11/229/02.06.2020) 
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• avizul favorabil al Comisiei pentru sănătate şi familie  
(nr.4c-10/163/15.06.2020) 

• avizul negativ al Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor 
(nr.4c-19/55/16.06.2020) 

• avizul favorabil al Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale (nr.4c-6/287/02.06.2020) 

• avizul favorabil al Comisiei pentru egalitatea de şanse pentru femei şi 
bărbaţi (nr.4c-20/295/09.06.2020) 

• punctele de vedere ale Guvernului nr.3723/28.05.2020 (negativ) şi 
nr.5657/09.07.2020 (favorabil). 

Membrii Comisiei pentru muncă şi protecţie socială au dezbătut 
proiectul de lege în şedinţa online din data de 13 iulie 2020.  La lucrările 
comisiei şi-au înregistrat prezenţa 24 de deputaţi, din totalul de 24 de 
membri ai comisiei. 

La dezbateri au participat, în conformitate cu prevederile art.55 şi 56 
din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, dna Lidia Barac, Secretat 
de Stat în Ministerul Justiţiei şi dl Tudor Polak, Secretar de Stat în Ministerul 
Muncii şi Protecţiei Sociale. 

Membrii Comisiei juridice, de disciplină și imunități au dezbătut 
proiectul de lege în şedinţa online din data de 27 iulie 2020 și 18 august 
2020. La lucrările comisiei, deputații şi-au înregistrat prezenţa, conform 
listei de prezență. 

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei juridice, de disciplină și 
imunități și Comisiei pentru muncă și protecție socială, cu majoritate de 
voturi, au hotărât să propună plenului Camerei Deputaților aprobarea 
proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.567/2004 
privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanţelor 
judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea şi al personalului care 
funcţionează în cadrul Institutului Naţional de Expertize Criminalistice, cu 
amendamente admise, redate în Anexa care fac parte din prezentul 
raport. 

Proiectul de lege face parte din categoria legilor organice, conform 
prevederilor art.73 alin.(3)  din Constituţia României, republicată. 

Camera Deputaţilor este Cameră decizională, potrivit prevederilor 
art.75 din Constituţia României, republicată, şi ale art.91 din Regulamentul 
Camerei Deputaţilor, republicat. 
 

PREŞEDINTE, 
Nicușor HALICI 

 PREŞEDINTE, 
Adrian SOLOMON 

 
 

SECRETAR,  
Aida Cristina CĂRUCERU 

 
 
 

  
 

SECRETAR,  
Violeta Răduţ 

      
Întocmit, 
Șef serviciu, Silvia Olaru 

 Întocmit, 
Consilier parlamentar, Sorina Szabo 
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ANEXĂ 
Amendamente admise 

În urma dezbaterilor, Comisiile propun adoptarea proiectului de lege cu următoarele amendamente: 
 

Nr. 
crt. 

Text act normativ de bază 
(Legea nr. 567/2004) Text adoptat de Senat Text propus de Comisie 

(autor amendament) Motivare 

1.    
Titlu legii  
 

Lege pentru modificarea şi 
completarea Legii nr. 567/2004 

privind statutul personalului 
auxiliar de specialitate al 

instanţelor judecătoreşti şi al 
parchetelor de pe lângă acestea şi 
al personalului care funcţionează 
în cadrul Institutului Naţional de 

Expertize Criminalistice 
 

 
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. 1.197 din 14 
decembrie 2004, cu modificările și 
completările ulterioare, se modifică 
şi se completează după cum 
urmează: 
 

 
Nemodificat 
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Nr. 
crt. 

Text act normativ de bază 
(Legea nr. 567/2004) Text adoptat de Senat Text propus de Comisie 

(autor amendament) Motivare 

3.   
Titlul legii 
 
Lege privind statutul personalului 

auxiliar de specialitate al 
instanţelor judecătoreşti şi al 

parchetelor de pe lângă acestea şi 
al personalului care funcţionează 
în cadrul Institutului Naţional de 

Expertize Criminalistice 

 
__ 

 
1. Titlul legii se modifică şi va 
avea următorul cuprins: 
 
"Lege privind statutul personalului 

de specialitate judiciară, al 
personalului care ocupă alte 
funcţii de specialitate şi al 

personalului conex din cadrul 
instanţelor judecătoreşti şi al 

parchetelor de pe lângă acestea 
precum şi al personalului care 

funcţionează în cadrul institutului 
National de Expertize 

Criminalistice" 
 
Autori: membrii comisiilor 

 
Pentru corelare 
legislativă cu 
amendamentele 
propuse. 
 
Modificări susţinute prin 
punctul de vedere 
exprimat de GUVERN la 
pct. 3 lit. a) 
 
În acord cu punctul de 
vedere exprimat de 
Consiliul legislativ la 
pct. 6 din aviz. 
 
Se impune redenumirea 
categoriei profesionale 
întrucât personalul de 
specialitate judiciară 
– grefierul, contribuie 
efectiv la înfăptuirea 
actului de justiție, fiind 
implicat direct, alături 
de judecători și 
procurori, în 
desfășurarea procesului 
de judecată și a 
anchetelor penale, 
ședințele de judecată și 
anchetele penale 
neputându-se desfășura 
fără participarea acestei 
categorii profesionale. 
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Nr. 
crt. 

Text act normativ de bază 
(Legea nr. 567/2004) Text adoptat de Senat Text propus de Comisie 

(autor amendament) Motivare 

Totodată, personalul 
care ocupă alte 
funcții de specialitate 
în cadrul instanțelor 
judecătorești și al 
parchetelor de pe lângă 
acestea constituie un 
real sprijin pentru 
judecători, procurori și 
grefieri, munca acestei 
categorii de personal şi 
îndeplinirea corectă a 
sarcinilor care îi revin 
jucând un rol important 
în buna desfășurare a 
întregii activități a 
instanțelor judecătorești 
şi a parchetelor de pe 
lângă acestea. 
 

4.   
 
Art. 1 - Prezenta lege 
reglementează statutul 
personalului auxiliar de 
specialitate al instanţelor 
judecătoreşti şi al parchetelor de pe 
lângă acestea, precum şi al 
personalului de specialitate 
criminalistică şi al personalului care 
ocupă funcţii auxiliare de 
specialitate criminalistică din cadrul 

 
__ 

 
2. Articolul 1 se modifică şi va 
avea următorul cuprins: 
"Art.1. - Prezenta lege 
reglementează statutul 
personalului de specialitate 
judiciară, al personalului care 
ocupă alte funcţii de 
specialitate şi personalului 
conex din cadrul instanţelor 
judecătoreşti şi al parchetelor de pe 
lângă acestea, precum şi al 
personalului de specialitate 

 
Modificări susţinute prin 
punctul de vedere 
exprimat de GUVERN la 
pct. 3 lit. a)  
 
Pentru corelare 
legislativă  
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Nr. 
crt. 

Text act normativ de bază 
(Legea nr. 567/2004) Text adoptat de Senat Text propus de Comisie 

(autor amendament) Motivare 

Institutului Naţional de Expertize 
Criminalistice. 

criminalistică şi al personalului care 
ocupă funcţii auxiliare de 
specialitate criminalistică din cadrul 
Institutului Naţional de Expertize 
Criminalistice." 
 
Autori: membrii comisiilor 
 

5.   
 
 
 
Art. 2 - (1) În înfăptuirea 
actului de justiţie, munca 
personalului auxiliar de 
specialitate al instanţelor 
judecătoreşti constituie un 
sprijin pentru judecători şi 
procurori, competenţa acestei 
categorii de personal şi îndeplinirea 
corectă a sarcinilor care îi revin 
jucând un rol important în buna 
desfăşurare a întregii activităţi a 
instanţelor judecătoreşti şi a 
parchetelor de pe lângă acestea. 
(2) Activitatea de efectuare a 
expertizelor criminalistice 
dispuse de instanţele 
judecătoreşti sau de organele 
de urmărire penală, realizată de 
personalul care funcţionează în 

 
__ 

 
3. Articolul 2 se modifică şi va 
avea următorul cuprins: 
"Art.2. - Personalul de 
specialitate judiciară are un rol 
esenţial şi contribuie, alături de 
judecători şi procurori, la 
înfăptuirea actului de justiţie, iar 
activitatea personalului care ocupă 
alte funcţii de specialitate 
constituie un sprijin pentru 
judecători, procurori şi personalul 
de specialitate judiciară, 
competenţa acestor categorii de 
personal şi îndeplinirea corectă a 
sarcinilor care le revin jucând un rol 
important în buna desfăşurare a 
întregii activităţi a instanţelor 
judecătoreşti şi a parchetelor de pe 
lângă acestea." 
 
Autori: membrii comisiilor 

 
Modificări susţinute prin 
punctul de vedere 
exprimat de GUVERN la 
pct. 3 lit. b) 
 
Pentru corelare 
legislativă  
 
Articolul trebuie rescris 
în forma propusă de 
inițiatorii propunerii 
legislative întrucât 
personalul auxiliar de 
specialitate al 
instanțelor de judecată 
şi al parchetelor de pe 
lângă acestea trebuie 
diferențiat în: 
1. Personal de 
specialitate judiciară, 
format din grefieri, și 
2.  Personal care ocupă 
alte funcții de 
specialitate, format din 
– grefieri arhivari, 
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Nr. 
crt. 

Text act normativ de bază 
(Legea nr. 567/2004) Text adoptat de Senat Text propus de Comisie 

(autor amendament) Motivare 

cadrul Institutului Naţional de 
Expertize Criminalistice, 
constituie un factor important 
în sporirea eficienţei activităţii 
organelor judiciare, în cadrul 
procesului de înfăptuire a 
justiţiei. 
 

grefieri registratori, 
grefieri statisticieni, 
grefieri documentariști 
şi grefieri informaticieni, 
întrucât personalul de 
specialitate judiciară 
trebuie delimitat de 
restul personalului care 
ocupă alte funcții de 
specialitate, deoarece o 
condiție de recrutare a 
acestui personal o 
reprezintă studiile 
superioare juridice de 
lungă durată, absolvirea 
unei forme de 
învățământ 
postuniversitar. În plus, 
prin noile regulamente 
de ordine interioară s-a 
avut în vedere 
degrevarea 
magistraților prin 
preluarea unor sarcini a 
acestora de către 
grefieri. 
 

6.   
Art. 3 - (1) Personalul auxiliar de 
specialitate funcţionează în cadrul 
compartimentelor auxiliare ale 
instanţelor judecătoreşti şi 
parchetelor de pe lângă acestea, 
organizate potrivit art. 116-118 din 

 
__ 

 
4. Articolul 3 se modifică şi va 
avea următorul cuprins: 
 "Art.3. - (1) Personalul de 
specialitate judiciară, personalul 
care ocupă alte funcţii de 
specialitate precum şi 

 
Modificări susţinute prin 
punctul de vedere 
exprimat de GUVERN la 
pct. 3 lit. b) 
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Nr. 
crt. 

Text act normativ de bază 
(Legea nr. 567/2004) Text adoptat de Senat Text propus de Comisie 

(autor amendament) Motivare 

Legea nr. 304/2004 privind 
organizarea judiciară, republicată, 
cu modificările şi completările 
ulterioare. 
 
 
 
 
 
 
(2)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 
specialişti IT. 
 
(3) Corpul grefierilor este alcătuit 
din grefieri cu studii superioare şi 
grefieri cu studii medii. 
 
(4) Sunt conexe personalului 
auxiliar de specialitate al 
instanţelor judecătoreşti şi al 
parchetelor de pe lângă acestea 
funcţiile de agent procedural, aprod 
şi şofer. 

personalul conex 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, 
cu modificările şi completările 
ulterioare. 
 
(2) Personalul de specialitate 
judiciară al instanţelor 
judecătoreşti şi al parchetelor de pe 
lângă acestea este format din 
grefieri. 
 
 
 
 
(3) Personalul care ocupă alte 
funcţii de specialitate în cadrul 
Instanţelor judecătoreşti şi 
parchetele de pe lângă acestea este 
format din: grefieri statisticieni, 
grefieri documentarişti, grefieri 
arhivari, grefieri registratori şi 
specialiști IT. 
 
(4) Personalul prevăzut la 
alin.(3) poate avea studii medii sau 
superioare, după caz. 

Pentru corelare 
legislativă  
 
Se impune modificarea 
articolului conform 
propunerii legislative 
întrucât în cadrul 
instanţelor 
judecătoreşti, cu 
precădere, dar şi în 
cadrul parchetelor, cea 
mai numeroasă 
categorie profesională 
este reprezentată de 
categoria „grefierilor”, 
prin aceasta 
înţelegându-se 
persoanele care 
participă efectiv la 
şedinţele de judecată 
sau anchetele penale, în 
cadrul parchetelor. De 
asemenea, în această 
categorie intră şi 
persoanele care ocupă 
funcţii de conducere, 
precum şi grefierii 
delegaţi în cadrul 
anumitor sectoare 
specifice, precum 
birourile de executări, 
spre exemplu. 
Astfel, deşi există foarte 
mari deosebiri între 
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Nr. 
crt. 

Text act normativ de bază 
(Legea nr. 567/2004) Text adoptat de Senat Text propus de Comisie 

(autor amendament) Motivare 

 
(5) În cadrul instanţelor 
judecătoreşti şi al parchetelor de pe 
lângă acestea funcţionează 
personal conex format din: agenţi 
procedurali, şoferi şi aprozi. " 
 
Autori: membrii comisiilor 

activitatea aferentă 
fiecăreia dintre aceste 
funcţii, prin folosirea 
termenului „grefier” 
pentru toate funcţiile 
(cu excepţia celei de 
grefier informatician) se 
creează o falsă impresie 
a existenţei unor 
persoane cu atribuţii şi 
responsabilităţi 
asemănătoare, aspect 
complet greşit. 
Considerăm că în acest 
sens se impune o 
clasificare mai 
completă, specifică atât 
pregătirii profesionale, 
cât şi cerinţelor de 
accedere în funcţie, dar, 
mai ales atribuţiilor şi 
responsabilităţilor 
specifice fiecărei funcţii 
în parte. 
 

7.   
Art. 11 - (1) Şcoala Naţională de 
Grefieri este o instituţie publică, cu 
personalitate juridică, aflată în 
coordonarea Consiliului Superior al 
Magistraturii, care realizează 
formarea iniţială a grefierilor şi a 
celuilalt personal auxiliar de 
specialitate al instanţelor 

 
__ 

 
5. La articolul 11, alineatul (1) 
se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
"Art.11. - (1) Şcoala Naţională de 
Grefieri este o instituţie publică, cu 
personalitate juridică, aflată în 
coordonarea Consiliului Superior al 
Magistraturii, care realizează 

 
Pentru respectarea 
normelor de tehnică 
legislativă. 
 
Modificări susţinute prin 
punctul de vedere 
exprimat de GUVERN la 
pct. 3 lit. e) 
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Nr. 
crt. 

Text act normativ de bază 
(Legea nr. 567/2004) Text adoptat de Senat Text propus de Comisie 

(autor amendament) Motivare 

judecătoreşti şi al parchetelor de pe 
lângă acestea, precum şi formarea 
profesională continuă a acestora, în 
condiţiile legii. 

formarea iniţială a grefierilor şi a 
celuilalt personal de specialitate 
al instanţelor judecătoreşti şi al 
parchetelor de pe lângă acestea, 
formarea profesională continuă a 
acestora, precum şi formarea 
formatorilor, în condiţiile legii." 
 
Autori: membrii comisiilor 
 

8.   
Art.12 alin.(1) lit.e) 
 
(1) Şcoala Naţională de Grefieri 
este condusă de consiliul de 
conducere, care este format din 9 
membri, astfel: 
 
e) 2 reprezentanţi ai cursanţilor, 
unul dintre cursanţii cu studii 
superioare şi unul dintre 
cursanţii cu studii medii, aleşi pe 
durata cursurilor; 
 

 
__ 

 
6.  La articolul 12 alineatul (1), 
litera e) se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
„e) 2 reprezentanţi ai cursanţilor, 
aleşi pe durata cursurilor;." 
 
Autori: membrii comisiilor 

 
Modificări susţinute prin 
punctul de vedere 
exprimat de GUVERN la 
pct. 3 lit. e) 
 
În acord cu punctul de 
vedere exprimat de 
Consiliul legislativ la 
pct. 10 din aviz 
 
 

9.   
Art.21. - (1) Formarea iniţială se 
desfăşoară diferit pentru 
grefierii cu studii superioare 
juridice, grefierii cu studii 
superioare de altă specialitate 
şi grefierii cu studii medii. 

 
__ 

 
7. Articolul 21 se modifică şi va 
avea următorul cuprins: 
"Art.21. - (1) Durata cursurilor este 
de 6 luni şi constă în pregătirea 
teoretică şi stagiu practic. 

 
 
Pentru respectarea 
normelor de tehnică 
legislativă. 
 
Modificări susţinute prin 
punctul de vedere 
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Nr. 
crt. 

Text act normativ de bază 
(Legea nr. 567/2004) Text adoptat de Senat Text propus de Comisie 

(autor amendament) Motivare 

(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. 
(4) Stagiile practice se desfăşoară 
la instanţele judecătoreşti şi la 
parchetele de pe lângă acestea. 
 
 

(2) Stagiile practice se desfăşoară 
la instanţele judecătoreşti şi la 
parchetele de pe lângă acestea." 
 
Autori: membrii comisiilor 

exprimat de GUVERN la 
pct. 3 lit. f) 

10.   
Art. 23 - Absolvenţii cu atestat ai 
Şcolii Naţionale de Grefieri vor fi 
repartizaţi, în ordinea mediilor de 
absolvire, pe posturile vacante de 
la instanţele judecătoreşti şi 
parchetele de pe lângă acestea 
sau, după caz, la înalta Curte de 
Casaţie şi Justiţie, Parchetul de 
pe lângă înalta Curte de Casaţie 
şi Justiţie ori la Parchetul 
Naţional Anticorupţie, pentru 
care au susţinut concursul de 
admitere. 
 

 
1. Articolul 23 se modifică şi va 
avea următorul cuprins: 
"Art.23 - Absolvenţii cu atestat ai 
Şcolii Naţionale de Grefieri vor fi 
repartizaţi, în ordinea mediilor de 
absolvire, pe posturile vacante de 
la judecătorii şi parchetele de pe 
lângă acestea." 

 
Devine pct. 8 nemodificat 
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Nr. 
crt. 

Text act normativ de bază 
(Legea nr. 567/2004) Text adoptat de Senat Text propus de Comisie 
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11.   
Art.26 alin.(3) 
 
(3) Perioada de şcolarizare 
prevăzută în contractul de 
şcolarizare va fi asimilată vechimii 
în specialitate, în raport cu 
nivelul studiilor de absolvire. 
 

 
__ 

 
9. La articolul 26, alineatul (3) 
se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
"(3) Perioada de şcolarizare 
prevăzută în contractul de 
şcolarizare va fi asimilată vechimii 
în specialitate." 
 
Autori: membrii comisiilor 
 

 
Modificări susţinute prin 
punctul de vedere 
exprimat de GUVERN la 
pct. 3 lit. e) 

12.   
Art.33 alin.(1) lit.e) 
 
(1) Poate fi numită în funcţia de 
grefier persoana care îndeplineşte 
următoarele condiţii: 
e) are studii superioare de 
specialitate sau studii medii, 
cunoştinţe de operare pe calculator 
sau de dactilografiere; 
 

 
__ 

 
10. La articolul 33 alineatul (1), 
litera e) se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
"e) are studii superioare juridice, 
cunoştinţe de operare pe calculator 
şi tehnoredactare 
computerizată;" 
 
Autori: membrii comisiilor 

 
Modificări susţinute prin 
punctul de vedere 
exprimat de GUVERN la 
pct. 3 lit. h) 
În acord cu punctul de 
vedere exprimat de 
Consiliul legislativ la 
pct. 11 din aviz 
Pentru corelare 
legislativă. 

13.   
 
 
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 

 
2. 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 

 
Devine pct. 11 nemodificat 
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poate realiza prin concurs pentru 
ocuparea posturilor vacante. 
Concursul se desfăşoară la nivelul 
curţilor de apel, parchetelor de pe 
lângă curţile de apel, Înaltei Curţi 
de Casaţie şi Justiţie, Parchetului 
de pe lângă Înalta Curte de Casaţie 
şi Justiţie şi Departamentului 
Naţional Anticorupţie, potrivit 
regulamentului aprobat de 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). 
 

poate realiza prin concurs pentru 
ocuparea posturilor vacante. 
Concursul se desfăşoară la nivelul 
curţilor de apel, parchetelor de pe 
lângă curţile de apel, Înaltei Curţi 
de Casaţie şi Justiţie, Parchetului 
de pe lângă Înalta Curte de Casaţie 
şi Justiţie, Direcţiei de Investigare 
a Infracţiunilor de Criminalitate 
Organizată şi Terorism şi Direcţiei 
Naţionale Anticorupţie, potrivit 
regulamentului aprobat de 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). 
(4) După numirea în funcţia de 
grefier, persoanele prevăzute la 
alin. (1), dacă nu sunt 
absolvente ale Școlii Naționale 
de Grefieri, sunt obligate să 
urmeze, pe o perioadă de 3 luni, un 
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curs de formare profesională în 
cadrul Şcolii Naţionale de Grefieri. 
(5) Concursul prevăzut la alin. 
(1) se poate desfăşura doar dacă, 
în urma concursurilor/ 
examenelor organizate pentru 
promovare, potrivit art.43 
alin.(1), nu au fost ocupate 
posturile vacante de la Înalta Curte 
de Casaţie şi Justiţie, Parchetul de 
pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi 
Justiţie sau la Direcţia Naţională 
Anticorupţie, Direcţia de 
Investigare a Infracţiunilor de 
Criminalitate Organizată şi 
Terorism, curţile de apel şi 
parchetele de pe lângă curţile de 
apel, tribunal şi parchetele de pe 
lângă tribunal.”  
 

14.   
Art.38 alin.(1) 
 
 
Art.38 - (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. La articolul 38, alineatul (1) 
se modifică şi va avea 
următorul cuprins:  
"Art.38. - (1) Poate fi numită în 
funcţia de grefier arhivar sau 
grefier registrator persoana care 
are studii medii sau studii 
superioare şi îndeplineşte 
condiţiile prevăzute la art. 33 alin. 
(1) lit. a)-d)." 

 
Devine pct. 12 nemodificat 
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15.   
__ 

 
4. La articolul 38, după 
alineatul (1) se introduce un 
nou alineat, alineatul (11), cu 
următorul cuprins: 
"(11) Poate fi numit în funcţia de 
agent procedural, aprod sau şofer 
persoana care are studii medii şi 
îndeplineşte condiţiile prevăzute la 
art. 33 alin. (1) lit. a)-d)." 
 

 
Devine pct. 13 nemodificat 

 

16.   
Art.38 alin.(2) 
 
 
(2) Numirea pe posturile prevăzute 
la alin. (1) se face pe bază de 
concurs, organizat 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. 

 
5. La articolul 38, alineatul (2) 
se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
"(2) Numirea pe posturile 
prevăzute la alin. (1) și (11) se 
face pe bază de concurs, organizat 
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, Direcţia de Investigare a 
Infracţiunilor de Criminalitate 
Organizată şi Terorism sau la 
Direcţia Naţională Anticorupţie." 
 

 
Devine pct. 14 nemodificat 

 

17.   
Art.40 alin.(1) 
 

 
__ 

  
Pentru respectarea 
normelor de tehnică 
legislativă. 
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Art. 40 - (1) Înainte de a începe să 
îşi exercite funcţia, personalul 
auxiliar de specialitate al 
instanţelor judecătoreşti şi al 
parchetelor de pe lângă acestea 
depune jurământul în faţa 
conducătorului instanţei 
judecătoreşti sau al parchetului de 
pe lângă aceasta, la care este 
numit. 
 

15. La articolul 40, alineatul (1) 
se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
"Art.40. - (1) Înainte de a începe să 
îşi exercite funcţia, grefierii din 
cadrul instanţelor judecătoreşti şi 
al parchetelor de pe lângă acestea 
depun jurământul în faţa 
conducătorului instanţei 
judecătoreşti sau al parchetului de 
pe lângă aceasta, la care sunt 
numiţi." 
 
Autori: membrii comisiilor 
 

 
Modificări susţinute prin 
punctul de vedere 
exprimat de GUVERN la 
pct. 3 lit. i) 

18.   
 
 
Art. 43 - Promovarea în funcţii de 
execuţie se face prin concurs sau 
examen, în funcţia imediat 
superioară. 
 

 
6. Articolul 43 se modifică şi va 
avea următorul cuprins: 
"Art.43. - (1) Promovarea se face 
după cum urmează: 
a) prin concurs sau examen, 
pentru promovarea în funcţii de 
execuţie vacante, la instanţa sau 
parchetul imediat superior 
celei/celui în care îşi desfăşoară 
activitatea; 
 
b) prin examen organizat de regulă 
anual, pentru promovarea în grade 
sau trepte profesionale superioare, 

 
16. Articolul 43 se modifică şi 
va avea următorul cuprins: 
"Art.43. - (1) Promovarea se face 
după cum urmează: 
a) prin concurs, pentru promovarea 
în funcţii de execuţie vacante, la 
instanţa sau parchetul imediat 
superior celei/celui în care îşi 
desfăşoară activitatea; 
 
 
b) prin examen organizat de regulă 
anual, pentru promovarea în grade 
sau trepte profesionale superioare, 

 
În acord cu punctul de 
vedere exprimat de 
Consiliul Legislativ la 
pct. 13  din aviz  
 
Promovarea grefierilor 
în funcţii de execuţie 
vacante, la instanţa sau 
parchetul imediat 
superior celei/celui în 
care îşi desfăşoară 
activitatea se face 
numai prin concurs, 
nu și prin examen. 
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în cadrul aceleiaşi instanţe sau 
aceluiaşi parchet. 
 
(2) Concursul sau examenul 
prevăzut la alin. (1) se organizează 
de curţile de apel, respectiv 
parchetele de pe lângă curţile de 
apel sau, după caz, de Înalta Curte 
de Casaţie şi Justiţie, Parchetul de 
pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi 
Justiţie, Direcţia de Investigare a 
Infracţiunilor de Criminalitate 
Organizată şi Terorism şi Direcţia 
Naţională Anticorupţie, potrivit 
unui regulament aprobat de către 
Consiliul Superior al Magistraturii.” 

în cadrul aceleiaşi instanţe sau 
aceluiaşi parchet. 
 
(2) Concursul sau examenul 
prevăzut la alin. (1) se organizează 
de curţile de apel, respectiv 
parchetele de pe lângă curţile de 
apel sau, după caz, de Înalta Curte 
de Casaţie şi Justiţie, Parchetul de 
pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi 
Justiţie, Direcţia de Investigare a 
Infracţiunilor de Criminalitate 
Organizată şi Terorism sau Direcţia 
Naţională Anticorupţie, potrivit 
unui regulament aprobat de către 
Consiliul Superior al Magistraturii.” 
 
Autori: membrii comisiilor 
 

19.   
 
 
Art.44. - (1) Promovarea în funcţii 
de execuţie în grade sau trepte 
profesionale superioare, în cadrul 
aceleiaşi instanţe sau aceluiaşi 
parchet, se face prin examen. 
(2) Promovarea la instanţe sau 
parchete superioare se face numai 
prin concurs, organizat la nivelul 
curţilor de apel ori al parchetelor de 

 
7. Articolul 44 se modifică şi va 
avea următorul cuprins: 
"Art.44. - (1) În vederea participării 
la concursul/ examenul de 
promovare persoana trebuie să 
îndeplinească următoarele condiţii: 
a) să aibă o vechime minimă în 
funcţie de un an, în cazul 
promovării prevăzute la art.43 
alin.(1) lit. b), respectiv o 
vechime minimă de 3 ani în 

 
17. La articolul 44, alineatul (3)  
se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
.... 
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pe lângă acestea sau, după caz, la 
înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, la 
Parchetul de pe lângă înalta Curte 
de Casaţie şi Justiţie ori la Parchetul 
Naţional Anticorupţie, pentru 
personalul auxiliar de specialitate al 
instanţelor judecătoreşti şi al 
parchetelor de pe lângă acestea, 
care are o vechime de cel puţin 3 
ani în funcţia în care este încadrat 
şi calificativul "foarte bine" în 
această perioadă. 
(3) Modul de organizare şi 
desfăşurare a concursului sau 
examenului se stabileşte prin 
regulament, aprobat de Consiliul 
Superior al Magistraturii. 
 
(4) Pentru promovarea în funcţii de 
execuţie în cazul informaticienilor, 
la elaborarea regulamentului 
prevăzut la alin. (3) vor fi avute în 
vedere, după caz, şi propunerile 
ministrului justiţiei, ale 
preşedintelui înaltei Curţi de 
Casaţie şi Justiţie şi ale procurorului 
general al Parchetului de pe lângă 
înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. 

funcția în care este încadrat, în 
cazul promovării prevăzute la 
art.43 alin. (1) lit. a); 
b) să nu fi fost sancţionată 
disciplinar în perioada cerută, 
potrivit alin.(1), pentru 
vechimea minimă în funcție; 
c) să aibă calificativul "foarte bine" 
în perioada cerută, potrivit 
alin.(1), pentru vechimea 
minimă în funcție. 
 
(2) Modul de organizare şi 
desfăşurare a concursului sau 
examenului prevăzut de prezentul 
articol se stabileşte prin 
regulament aprobat de către 
Consiliul Superior al Magistraturii. 
(3) Pentru promovarea în funcţii de 
execuţie în cazul grefierilor 
informaticieni, la elaborarea 
regulamentului prevăzut la alin. (2) 
vor fi avute în vedere, după caz, şi 
propunerile ministrului justiţiei, ale 
preşedintelui Înaltei Curţi de 
Casaţie şi Justiţie şi ale procurorului 
generat al Parchetului de pe lângă 
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie." 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(3) Pentru promovarea în funcţii de 
execuţie în cazul specialiștilor IT, 
la elaborarea regulamentului 
prevăzut la alin. (2) vor fi avute în 
vedere, după caz, şi propunerile 
ministrului justiţiei, ale 
preşedintelui Înaltei Curţi de 
Casaţie şi Justiţie şi ale procurorului 
generat al Parchetului de pe lângă 
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie." 
 
Autori: membrii comisiilor  
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20.   
Art. 48. - (1) Personalul auxiliar de 
specialitate al instanţelor 
judecătoreşti şi al parchetelor de pe 
lângă acestea este suspendat din 
funcţie în următoarele cazuri: 
 
a) abrogată 
 
 
b) când suferă de o boală psihică, 
care îl împiedică să îşi exercite 
funcţia în mod corespunzător; 
 
c) când săvârşeşte o abatere 
disciplinară gravă, în condiţiile art. 
88. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
__ 

 
18.  Articolul 48 se modifică şi 
va avea următorul cuprins: 
"Art.48 - (1) Personalul prevăzut 
la art.3 este suspendat din funcţie 
în următoarele cazuri: 
a) când a fost trimis în judecată 
pentru săvârşirea unei infracţiuni, 
după confirmarea judecătorului de 
cameră preliminară; 
b) când faţă de acesta s-a dispus 
arestarea preventivă sau arestul la 
domiciliu; 
 
c) când faţă de acesta s-a luat 
măsura preventivă a controlului 
judiciar sau a controlului judiciar pe 
cauţiune şi organul judiciar a 
stabilit în sarcina sa obligaţia de a 
nu exercita profesia în exercitarea 
căreia a săvârşit fapta; 
d) când suferă de o boală psihică, 
care îl împiedică să-şi exercite 
funcţia în mod corespunzător; 
e) în perioada cuprinsă între data 
pronunţării deciziei de aplicare a 
sancţiunii disciplinare prevăzute la 
art. 85 lit. f) şi data eliberării din 
funcţie. 
 
 

 
Modificări susţinute prin 
punctul de vedere 
exprimat de GUVERN la 
pct. 3 lit. j) 
 
În acord cu punctul de 
vedere exprimat de 
Consiliul Legislativ la 
pct. 15 din aviz 
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(2) Personalul prevăzut la art. 3 
poate fi suspendat din funcţie şi în 
cazul în care a fost trimis în 
judecată pentru o infracţiune, dacă 
se apreciază, în raport cu 
circumstanţele cauzei, că se aduce 
atingere prestigiului profesiei. În 
situaţia în care s-a apreciat că 
personalul prevăzut la art. 3 poate 
fi menţinut în funcţie, acestuia i se 
poate interzice provizoriu 
exercitarea anumitor atribuţii până 
la soluţionarea definitivă a cauzei. 
(3) Personalul prevăzut la art.3 
care suferă de o altă afecţiune 
decât cea prevăzută la alin. (1) lit. 
d), care-l pune în imposibilitate de 
a-şi exercita atribuţiile, poate fi 
suspendat din funcţie, la cererea sa 
sau a colegiului de conducere al 
instanţei sau parchetului. Această 
măsură se poate dispune numai 
după epuizarea duratei pentru care 
se acordă concediile medicale şi 
indemnizaţiile pentru incapacitate 
temporară de muncă în sistemul de 
asigurări sociale de sănătate. 
Afecţiunea se stabileşte printr-o 
expertiză de specialitate care se 
efectuează de o comisie medicală 
de specialitate numită prin ordin 
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(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 
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. 
 
(3) În perioada suspendării din 
funcţie, potrivit alin. (1) lit. a) şi c), 
celui suspendat nu i se plătesc 
drepturile salariale. Această 
perioadă nu constituie vechime în 
muncă şi în specialitate. 

comun al ministrului justiţiei şi 
ministrului sănătăţii. Suspendarea 
din funcţie durează până la 
însănătoşire. Prin raportul de 
expertiză, comisia stabileşte 
termenul în care personalul 
prevăzut la art.3 urmează să revină 
la reexaminare. 
(4) Suspendarea din funcţie a 
personalului prevăzut la art.3 
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, ori de 
preşedintele Înaltei Curţi de 
Casaţie şi Justiţie, de procurorul 
general al Parchetului de pe lângă 
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, 
de procurorul-şef al Direcţiei de 
Investigare a Infracţiunilor de 
Criminalitate Organizată şi 
Terorism sau al Direcţiei Naţionale 
Anticorupţie. 
(5) În perioada suspendării din 
funcţie dispuse în temeiul alin. (1) 
lit. a) - c) şi lit. e) şi alin. (2), 
personalului prevăzut la art.3 nu îi 
sunt aplicabile dispoziţiile 
referitoare la interdicţiile şi 
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 incompatibilităţile prevăzute la 
art.77 şi nu i se plătesc drepturile 
salariale, dar i se plătesc 
asigurările sociale de sănătate. 
Această perioadă nu constituie 
vechime în muncă, în funcţie şi în 
specialitate. 
(6) În perioada suspendării 
dispuse în temeiul alin. (1) lit. d) şi 
alin. (3), personalului prevăzut la 
art.3 i se plăteşte o indemnizaţie 
egală cu 80% din salariul de 
încadrare lunar net din ultima lună 
de activitate înainte de data 
suspendării din funcţie şi îi sunt 
aplicabile dispoziţiile referitoare la 
interdicţiile şi incompatibilităţile 
prevăzute la art.77. 
(7) După expirarea termenului 
prevăzut la alin. (3) şi efectuarea 
de către comisia medicală de 
specialitate numită prin ordin 
comun al ministrului justiţiei şi 
ministrului sănătăţii a noii 
expertize, preşedintele curţii de 
apel sau, după caz, procurorul 
general al parchetului de pe lângă 
aceasta în a cărui circumscripţie 
teritorială îşi desfăşoară activitatea 
persoana în cauză, ori preşedintele 
Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, 
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procurorul general al Parchetului de 
pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi 
Justiţie, procurorul-şef al Direcţiei 
de Investigare a Infracţiunilor de 
Criminalitate Organizată şi 
Terorism sau al Direcţiei Naţionale 
Anticorupţie poate hotărî încetarea 
suspendării şi repunerea în funcţie 
a personalului prevăzut la art.3, 
prelungirea suspendării sau, dacă 
boala este ireversibilă, propune 
eliberarea din funcţie prin 
pensionare. 
(8) Cursanţii Şcolii Naţionale de 
Grefieri sunt suspendaţi din 
calitatea de cursant în cazurile 
prevăzute la alin. (1) lit. a) şi d), 
alin. (2) şi (3), care se aplică în 
mod corespunzător. În ipoteza 
prevăzută la alin. (2), Consiliul de 
Conducere al Şcolii Naţionale de 
Grefieri poate dispune suspendarea 
cursantului dacă apreciază că 
infracţiunea săvârşită aduce 
atingere demnităţii calităţii sale sau 
imaginii Şcolii. 
(9) Suspendarea din calitatea de 
cursant se dispune de către 
Consiliul de Conducere al Şcolii 
Naţionale de Grefieri. Decizia prin 
care s-a dispus suspendarea, 
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precum şi cea prin care s-a 
constatat încetarea suspendării, se 
comunică de îndată cursantului. 
După încetarea suspendării, 
cursantul va relua cursurile la 
Şcoala Naţională de Grefieri din 
aceeaşi etapă în care acestea au 
fost întrerupte. 
(10) În perioada suspendării 
dispuse pentru motivele prevăzute 
la alin. (1) lit. a) şi alin. (2), 
cursantul nu beneficiază de bursă şi 
de alte drepturi ale cursanţilor, iar 
această perioadă nu constituie 
vechime în funcţie sau în 
specialitate. În perioada 
suspendării dispuse în temeiul alin. 
(3), precum şi pentru motivul 
prevăzut la alin.(1) lit.d), 
cursantului i se plăteşte o 
indemnizaţie egală cu 80% din 
bursă. 
(11) În ipoteza prevăzută la 
alin.(7), dacă boala de care suferă 
cursantul este ireversibilă, Consiliul 
de Conducere a Şcolii dispune 
exmatricularea acestuia." 
 
Autori: membrii comisiilor 
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21.   
 
 
Art. 49 - (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 funcţionează 
hotărârea prin care s-a dispus 
suspendarea din funcţie. 
 
(2) Dacă se dispune scoaterea de 
sub urmărire penală, încetarea 
urmăririi penale, achitarea sau 
încetarea procesului penal faţă de 
persoana în cauză, suspendarea 
din funcţie încetează, iar aceasta 
este repusă în situaţia anterioară, i 
se plătesc drepturile băneşti de 
care a fost lipsită pe perioada 
suspendării din funcţie şi i se 
recunoaşte vechimea în muncă şi în 

 
__ 

 
19. Articolul 49 se modifică şi 
va avea următorul cuprins: 
"Art.49. - (1) Încheierea prin care 
s-a dispus arestarea preventivă ori 
arestul la domiciliu, încheierea sau 
ordonanţa prin care s-a stabilit 
obligaţia de a nu exercita profesia 
în exercitarea căreia a fost 
săvârşită fapta pe durata 
controlului judiciar sau a controlului 
judiciar pe cauţiune, rechizitoriul 
prin care s-a dispus trimiterea în 
judecată sau ordonanţa prin care s-
a dispus renunţarea la urmărirea 
penală cu privire la personalul 
prevăzut la art.3 se comunică în 
termen de 24 de ore preşedintelui 
curţii de apel sau, după caz, 
procurorului general al parchetului 
de pe lângă aceasta în a cărui 
circumscripţie teritorială îşi 
desfăşoară activitatea persoana în 
cauză, ori preşedintelui Înaltei Curţi 
de Casaţie şi Justiţie, procurorului 
general al Parchetului de pe lângă 
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, 
procurorului-şef al Direcţiei de 
Investigare a Infracţiunilor de 
Criminalitate Organizată şi 
Terorism sau al Direcţiei Naţionale 

 
Modificări susţinute prin 
punctul de vedere 
exprimat de GUVERN la 
pct. 3 lit. j) 
 
În acord cu punctul de 
vedere exprimat de 
Consiliul legislativ la 
pct. 17 din aviz 
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specialitate pentru această 
perioadă. 
(3) Prevederile alin. (2) se aplică în 
mod corespunzător şi în cazul 
prevăzut la art. 48 alin. (1) lit. c), 
dacă se constată nevinovăţia 
persoanei în cauză. 

Anticorupţie. Termenul de 24 de 
ore curge de la redactarea 
încheierii/actului de procedură prin 
care s-a dispus măsura. 
(2) În termen de 3 zile de la 
rămânerea definitivă a hotărârii 
pronunţate într-o cauză penală faţă 
de personalul prevăzut la art.3, 
instanţa de executare comunică 
preşedintelui curţii de apel sau, 
după caz, procurorului general al 
parchetului de pe lângă aceasta în 
a cărui circumscripţie teritorială îşi 
desfăşoară activitatea persoana în 
cauză, ori preşedintelui Înaltei Curţi 
de Casaţie şi Justiţie, procurorului 
general al Parchetului de pe lângă 
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, 
procurorului-şef al Direcţiei de 
Investigare a Infracţiunilor de 
Criminalitate Organizată şi 
Terorism sau al Direcţiei Naţionale 
Anticorupţie o copie de pe 
dispozitivul hotărârii." 
 
Autori: membrii comisiilor 
 

22.   
__ 

 
__ 

 
20. După articolul 49 se 
introduc două noi articole, 

 
Pentru respectarea 
normelor de tehnică 
legislativă. 
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art.491 şi art.492, cu următorul 
cuprins: 
"Art.491 - În cazul personalului 
prevăzut la art.3 care ocupă o 
funcţie de conducere, mandatul 
funcţiei de conducere încetează 
dacă suspendarea din funcţie 
dispusă în condiţiile art.48 alin.(2) 
durează mai mult de un an. 
 
Art.492. - (1) Preşedintele curţii de 
apel sau, după caz, procurorul 
general al parchetului de pe lângă 
aceasta în a cărui circumscripţie 
teritorială îşi desfăşoară activitatea 
persoana în cauză, ori preşedintele 
Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, 
procurorul general al Parchetului de 
pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi 
Justiţie, procurorul-şef al Direcţiei 
de Investigare a Infracţiunilor de 
Criminalitate Organizată şi 
Terorism sau al Direcţiei Naţionale 
Anticorupţie comunică de îndată 
personalului prevăzut la art.3 şi 
conducerii instanţei ori parchetului 
unde acesta funcţionează 
hotărârea prin care s-a dispus 
suspendarea din funcţie. 
 

Modificări susţinute prin 
punctul de vedere 
exprimat de GUVERN la 
pct. 3 lit. j) 
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(2) Dacă se dispune clasarea, 
achitarea sau încetarea procesului 
penal faţă de personalul prevăzut la 
art.3 ori s-a dispus restituirea 
cauzei la parchet, suspendarea din 
funcţie încetează, iar personalul 
prevăzut la art.3 suspendat este 
repus în situaţia anterioară, i se 
plătesc drepturile băneşti de care a 
fost lipsit pe perioada suspendării 
din funcţia de execuţie sau, după 
caz, pe perioada întregului mandat 
al funcţiei de conducere pe care nu 
l-a putut exercita din pricina 
suspendării. Drepturile băneşti ce 
se plătesc vor fi majorate, indexate 
şi reactualizate, incluzând şi 
dobânda legală penalizatoare - 
obligaţii de plată ce se stabilesc 
prin decizia preşedintelui curţii de 
apel sau, după caz, a procurorului 
general al parchetului de pe lângă 
aceasta în a cărui circumscripţie 
teritorială îşi desfăşoară activitatea 
persoana în cauză, ori prin decizia 
preşedintelui Înaltei Curţi de 
Casaţie şi Justiţie, a procurorului 
general al Parchetului de pe lângă 
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, a 
procurorului-şef al Direcţiei de 
Investigare a Infracţiunilor de 
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Criminalitate Organizată şi 
Terorism sau al Direcţiei Naţionale 
Anticorupţie. Personalului prevăzut 
la art.3 i se recunoaşte vechimea în 
specialitate şi vechimea în funcţie 
pe această perioadă. 
 
(3) Suspendarea din funcţie 
încetează şi în situaţia în care 
achitarea sau încetarea procesului 
penal se pronunţă în primă 
instanţă. În acest caz, drepturile 
prevăzute la alin. (2) se acordă 
după rămânerea definitivă a 
hotărârii judecătoreşti de achitare 
sau încetare a procesului penal." 
 
Autori: membrii comisiilor 
 

23.   
Art. 50 - (1) În cazul prevăzut la 
art. 48 alin. (1) lit. b), boala psihică 
se constată printr-o expertiză de 
specialitate, la sesizarea 
preşedintelui instanţei sau, după 
caz, a conducătorului parchetului, 
iar suspendarea din funcţie se 
dispune pe perioada recomandată 
de comisia medicală de 
specialitate. Comisia medicală de 
specialitate, precum şi condiţiile 

 
__ 

 
21. Articolul 50 se modifică şi 
va avea următorul cuprins: 
"Art.50. - (1) În cazul prevăzut la 
art. 48 alin. (1) lit. d), boala psihică 
se constată printr-o expertiză de 
specialitate efectuată de o comisie 
medicală de specialitate numită 
prin ordin comun al ministrului 
justiţiei şi ministrului sănătăţii. La 
sesizarea preşedintelui curţii de 
apel sau, după caz, a procurorului 

Modificări susţinute prin 
punctul de vedere 
exprimat de GUVERN la 
pct. 3 lit. j) 
 
În acord cu punctul de 
vedere exprimat de 
Consiliul legislativ la 
pct. 18 din aviz 
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concrete de expertizare a 
persoanelor care suferă de o boală 
psihică se stabilesc prin ordin 
comun al ministrului justiţiei şi al 
ministrului sănătăţii. 
 
 
 
 
 
 
(2)După expirarea perioadei 
prevăzute la alin. (1), preşedintele 
curţii de apel sau, după caz, 
procurorul general al parchetului de 
pe lângă aceasta, pe baza unei noi 
expertize, poate hotărî încetarea 
suspendării şi repunerea în funcţie 
a persoanei în cauză, prelungirea 
acesteia sau, dacă boala este 
ireversibilă, o eliberează din 
funcţie. 
(3)În perioada suspendării, 
persoanei în cauză i se plătesc 
drepturile de asigurări sociale 
pentru boală, potrivit legii. 
 

general al parchetului de pe lângă 
aceasta în a cărui circumscripţie 
teritorială îşi desfăşoară activitatea 
persoana în cauză, ori preşedintelui 
Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, 
procurorul general al Parchetului de 
pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi 
Justiţie, procurorului-şef al 
Direcţiei de Investigare a 
Infracţiunilor de Criminalitate 
Organizată şi Terorism sau al 
Direcţiei Naţionale Anticorupţie se 
dispune prezentarea personalului 
prevăzut la art.3 la expertiza de 
specialitate. 
(2) Suspendarea din funcţie se 
dispune până la însănătoşire, 
constatată prin expertiză medicală 
de specialitate efectuată de comisia 
medicală. Prin raportul de expertiză 
comisia stabileşte termenul în care 
personalul prevăzut la art.3 
urmează să revină la reexaminare. 
(3) Dispoziţiile art. 48 alin.(7) se 
aplică în mod corespunzător. 
(4) În cazul în care personalul 
prevăzut la art.3 refuză în mod 
nejustificat să se prezinte, în 
termenul stabilit, la expertiza de 
specialitate, preşedintele curţii de 
apel sau, după caz, procurorul 
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general al parchetului de pe lângă 
aceasta în a cărui circumscripţie 
teritorială îşi desfăşoară activitatea 
persoana în cauză, ori preşedintele 
Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, 
procurorul general al Parchetului de 
pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi 
Justiţie, procurorul-şef al Direcţiei 
de Investigare a Infracţiunilor de 
Criminalitate Organizată şi 
Terorism sau al Direcţiei Naţionale 
Anticorupţie dispune suspendarea 
din funcţie a acestuia pe o perioadă 
de un an. Pe perioada suspendării 
din funcţie pentru acest motiv, 
personalului prevăzut la art.3 nu i 
se plătesc drepturile salariate şi nu 
îi sunt aplicabile dispoziţiile 
referitoare la interdicţiile şi 
incompatibilităţile prevăzute de 
lege. Această perioadă nu 
constituie vechime în funcţie şi în 
specialitate. Suspendarea din 
funcţie încetează prin decizie a 
preşedintelui curţii de apel sau, 
după caz, a procurorului general al 
parchetului de pe lângă aceasta în 
a cărui circumscripţie teritorială îşi 
desfăşoară activitatea persoana în 
cauză, ori prin decizie a 
preşedintelui Înaltei Curţi de 
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Casaţie şi Justiţie, a procurorului 
general al Parchetului de pe lângă 
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, a 
procurorului-şef al Direcţiei de 
Investigare a Infracţiunilor de 
Criminalitate Organizată şi 
Terorism sau al Direcţiei Naţionale 
Anticorupţie, ca urmare a 
prezentării personalului prevăzut la 
art.3 la expertiza de specialitate. 
(5) Dispoziţiile alin. (1) - (4) se 
aplică în mod corespunzător 
cursanţilor Şcolii Naţionale de 
Grefieri, suspendarea calităţii de 
cursant putând fi dispusă de 
Consiliul de conducere a Şcolii 
Naţionale de Grefieri. În acest caz, 
suspendarea se dispune până la 
însănătoşire, constatată prin 
expertiză medicală de specialitate 
efectuată de comisia prevăzută la 
alin. (2), dar nu mai mult de 2 ani 
de la data constatării bolii prin 
expertiză, caz în care îi încetează 
calitatea de cursant. 
(6) În perioada suspendării, 
persoanei în cauză i se plătesc 
drepturile de asigurări sociale de 
sănătate, potrivit legii." 
 
Autori: membrii comisiilor 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Corelat cu art.48 
alin.(5). 
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24.  Art.52 lit.f) 
Personalul auxiliar de specialitate al 
instanţelor judecătoreşti şi al 
parchetelor de pe lângă acestea 
este eliberat din funcţia de execuţie 
sau de conducere în următoarele 
cazuri: 
f) condamnarea definitivă pentru 
săvârşirea unei infracţiuni de 
natură a aduce atingere profesiei. 
 

 
__ 

 
22. La articolul 52, litera f) se 
modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
"f) condamnarea definitivă pentru 
săvârşirea cu intenţie, a unei 
infracţiuni de natură a aduce 
atingere profesiei;" 
 
Autori: membrii comisiilor 

 
Modificări susţinute prin 
punctul de vedere 
exprimat de GUVERN la 
pct. 3 lit. k) 

25.   
__ 

 
__ 

 
23. La articolul 52, după litera 
f) se introduc două noi litere, 
lit.f1) şi f2), cu următorul 
cuprins: 
"f1) amânarea aplicării pedepsei 
dispuse printr-o hotărâre definitivă 
pentru o infracţiune săvârşită cu 
intenţie şi de natură a aduce 
atingere profesiei; 
f2) renunţarea la urmărirea penală 
şi renunţarea la aplicarea pedepsei 
dispuse printr-o hotărâre definitivă, 
pentru o infracţiune săvârşită cu 
intenţie şi de natură a aduce 
atingere profesiei, dacă s-a 
apreciat că nu se impune 
menţinerea în funcţie." 
Autori: membrii comisiilor 
 

 
Pentru respectarea 
normelor de tehnică 
legislativă. 
 
Modificări susţinute prin 
punctul de vedere 
exprimat de GUVERN la 
pct. 3 lit. k) 
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26.   
Art.56, alin.(1) 
 
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 în cadrul altor instanţe 
judecătoreşti sau parchete de pe 
lângă acestea, în cadrul 
Ministerului Justiţiei, Consiliului 
Superior al Magistraturii ori al 
unităţilor subordonate acestora sau 
al celor aflate în coordonarea 
acestora. 
 

 
__ 

 
24. La articolul 56, alineatul (1) 
se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
"Art.56. - (1) Preşedintele curţii de 
apel sau, după caz, procurorul 
general al parchetului de pe lângă 
curtea de apel, cu avizul conform al 
conducătorului instanţei 
judecătoreşti ori al parchetului de 
pe lângă aceasta, poate dispune 
detaşarea personalului prevăzut la 
art.3 în cadrul altor instanţe 
judecătoreşti sau parchete de pe 
lângă acestea, cu acordul scris al 
persoanei detaşate, în cadrul 
Ministerului Justiţiei, Consiliului 
Superior al Magistraturii ori al 
unităţilor subordonate acestora sau 
al celor aflate în coordonarea 
acestora." 
 
Autori: membrii comisiilor 
 

Modificări susţinute prin 
punctul de vedere 
exprimat de GUVERN la 
pct. 3 lit. l) 

27.   
 
 
Art.58. - Transferul personalului 
auxiliar de specialitate între 
instanţele judecătoreşti sau 
parchetele de pe lângă acestea se 

 
__ 

 
25. Articolul 58 se modifică şi 
va avea următorul cuprins: 
"Art.58. - (1) Transferul 
personalului prevăzut la art.3 
între instanţele judecătoreşti sau 
parchetele de pe lângă acestea se 

 
Pentru respectarea 
normelor de tehnică 
legislativă. 
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aprobă, la cererea acestuia ori a 
unităţilor interesate, de preşedinţii 
curţilor de apel sau, după caz, de 
procurorii generali ai parchetelor de 
pe lângă aceste instanţe. 
 

aprobă, la cererea acestuia ori a 
unităţilor interesate, de preşedinţii 
curţilor de apel sau, după caz, de 
procurorii generali ai parchetelor de 
pe lângă aceste instanţe. 
 
(2) Personalul prevăzut la 
art.3 încadrat pe o funcţie de 
execuţie pe perioadă 
nedeterminată care a ocupat în 
trecut o funcţie de execuţie pe 
perioadă nedeterminată la o 
instanţă sau parchet cu grad 
superior celei la care 
funcţionează la momentul 
formulării cererii, se poate 
transfera la o instanţă sau 
parchet cu grad egal sau 
inferior celei la care a ocupat 
funcţia de execuţie în trecut. 
(3) Personalul prevăzut la 
art.3 transferat la o instanţă 
judecătorească sau parchet 
inferioare în grad celei de la 
care a fost transferat, îşi 
păstrează gradul profesional 
dobândit." 
 
Autori: membrii comisiilor 
 
 

Modificări susţinute prin 
punctul de vedere 
exprimat de GUVERN la 
pct. 3 lit. l) 
 
În acord cu punctul de 
vedere exprimat de 
Consiliul legislativ la 
pct. 20 din aviz 
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28.   
Art.65 alin.(1) 
 
(1) Personalul auxiliar de 
specialitate al instanţelor 
judecătoreşti şi al parchetelor 
de pe lângă acestea beneficiază 
anual de un concediu de odihnă 
plătit de 30 de zile lucrătoare. 
 
 

 
__ 

 
26. La articolul 65, alineatul (1) 
se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
„Art.65. - (1) Personalul prevăzut 
la art.3 beneficiază anual de un 
concediu de odihnă plătit de 35 de 
zile lucrătoare." 
 
Autori: membrii comisiilor 

 
Pentru respectarea 
normelor de tehnică 
legislativă. 
 
 

29.   
 
 
 
 
Art. 685 - (1) Personalul auxiliar de 
specialitate al instanţelor 
judecătoreşti şi al parchetelor 
de pe lângă acestea prevăzut la 
art. 3 alin. (2), personalul de 
specialitate criminalistică şi 
personalul care ocupă funcţii 
auxiliare de specialitate 
criminalistică prevăzut la art. 31, 
precum şi tehnicienii criminalişti din 
cadrul parchetelor, cu o vechime de 
cel puţin 25 de ani în specialitate, 
pot beneficia, la împlinirea 
vârstei de 60 de ani, de pensie de 
serviciu, în cuantum de 80% din 

 
__ 

 
27. La articolul 685, alineatele 
(1), (2) şi (10) se modifică şi 
vor avea următorul cuprins: 
"Art.685. - (1) Personalul de 
specialitate judiciară şi cel care 
ocupă alte funcţii de 
specialitate, prevăzut la art. 3 
alin. (2) şi (3), personalul de 
specialitate criminalistică şi 
personalul care ocupă funcţii 
auxiliare de specialitate 
criminalistică prevăzut la art.31, 
precum şi tehnicienii criminaliști din 
cadrul parchetelor, cu o vechime de 
cel puţin 25 de ani în specialitate, 
din care cel puţin 15 ani în 
funcţie, beneficiază de pensie de 
serviciu, la împlinirea vârstei de 
55 ani, în cuantum de 80% din 

 
În acord cu punctul de 
vedere exprimat de 
Consiliul legislativ la 
pct. 22 din aviz 
 
Consiliul Superior al 
Magistraturii și-a 
exprimat punct de 
vedere în sensul 
introducerii vârstei de 
55 ani. 
 
Din datele și informațiile 
deținute de la Casa 
Națională de Pensii, 
speranța de viață a 
grefierilor este de 59 
ani. 
 
Pensia de serviciu este 
dublu condiționată, 



 
38/46 

Nr. 
crt. 

Text act normativ de bază 
(Legea nr. 567/2004) Text adoptat de Senat Text propus de Comisie 

(autor amendament) Motivare 

baza de calcul reprezentată de 
media salariilor de bază brute 
lunare realizate, inclusiv sporurile, 
corespunzătoare ultimelor 12 luni 
de activitate anterioare lunii în care 
se depune cererea de pensionare. 
 
(2) De pensia de serviciu prevăzută 
la alin. (1) beneficiază, la împlinirea 
vârstei de 60 de ani, şi personalul 
auxiliar de specialitate al 
instanţelor judecătoreşti şi al 
parchetelor de pe lângă 
acestea, personalul de specialitate 
criminalistică şi personalul care 
ocupă funcţii auxiliare de 
specialitate criminalistică, precum 
şi tehnicienii criminalişti din cadrul 
parchetelor, cu o vechime în 
specialitate între 20 şi 25 de ani, în 
acest caz cuantumul pensiei fiind 
micşorat cu 1% din baza de calcul 
prevăzută la alin.(1) pentru fiecare 
an care lipseşte din vechimea în 
specialitate integrală. 
 

.......................... 
 
 
 
 

baza de calcul reprezentată de 
media salariilor de bază brute 
lunare realizate, inclusiv sporurile, 
corespunzătoare ultimelor 12 luni 
de activitate anterioare lunii în care 
se depune cererea de pensionare. 
 
(2) De pensia de serviciu 
prevăzută la alin. (1) beneficiază, 
la împlinirea vârstei de 60 de ani, şi 
personalul de specialitate 
judiciară şi cel care ocupă alte 
funcţii de specialitate, prevăzut 
la art. 3 alin. (2) şi (3), 
personalul de specialitate 
criminalistică şi personalul care 
ocupă funcţii auxiliare de 
specialitate criminalistică, precum 
şi tehnicienii criminalişti din cadrul 
parchetelor, cu o vechime în 
specialitate între 20 şi 25 de ani, 
din care 15 ani în funcţiile 
prevăzute la art. 3 alin. (2) şi 
(3), în acest caz cuantumul pensiei 
fiind micşorat cu 1% din baza de 
calcul prevăzută la alin.(1) pentru 
fiecare an care lipseşte din 
vechimea în specialitate integrală. 

.................................. 
 

respectiv 25 ani 
vechime în specialitate 
și vârsta de 55 ani. 
 
Avem în vedere  faptul 
că adoptarea 
Ordonanței de urgență a 
GUVERNului nr. 100 din 
4 octombrie 2007 
pentru modificarea și 
completarea unor acte 
normative în domeniul 
justiției (abrogată în 
prezent) a fost necesară 
întrucât, până la data 
de 30 septembrie 2007, 
România, în calitate de 
stat membru al Uniunii 
Europene a avut 
obligația implementării 
Directivei nr. 
86/378/CEE care 
prevedea egalizarea 
vârstelor de 
pensionare între 
femei și bărbați în 
cadrul schemelor de 
pensii ocupaționale, 
inclusiv în cazul 
pensionării 
judecătorilor, 
procurorilor și a 
personalului auxiliar de 
specialitate din cadrul 
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(10) Pensia de serviciu se 
actualizează, din oficiu, în 
fiecare an, cu rata medie anuală 
a inflaţiei, indicator definitiv, 
cunoscut la data de 1 ianuarie a 
fiecărui an în care se face 
actualizarea şi comunicat de 
Institutul Naţional de 
Statistică. Dacă în urma 
actualizării rezultă o pensie mai 
mică, se păstrează pensia aflată în 
plată. 

(10) Pensiile de serviciu ale 
personalului de specialitate 
judiciară şi ale personalului 
care ocupă alte funcţii de 
specialitate, precum şi pensiile 
de urmaş prevăzute la art. 68 
alin. (9) se actualizează ori de 
câte ori se majorează salariul 
de încadrare brut lunar al 
personalului din activitate, în 
condiţii identice de funcţie, 
vechime şi grad al instanţei sau 
parchetului, cu luarea în 
considerare, în procent, a 
sporurilor intrate în baza de 
calcul la acordarea pensiei de 
serviciu, precum şi a sporului 
de vechime. Dacă în urma 
actualizării rezultă o pensie de 
serviciu mai mică, personalul îşi 
poate păstra pensia aflată în plată." 
 
Autori: membrii comisiilor 
 

instanțelor și 
parchetelor, ceea ce a 
reclamat o intervenție 
legislativă urgentă și a 
acordat condiţii de 
pensionare în cazul 
acestor categorii de 
personal. 

30.   
__ 

 
8. La articolul 685, după 
alineatul 9 se introduc două noi 
alienate, alin. (91) şi (92) cu 
următorul cuprins: 
„(91) În cazul în care, la data 
decesului, personalul de 

 
Pct.8 se elimină. 
 
Autori: deputaţi Cristian Seidler 
(USR) şi Mara Daniela Calista (PNL) 

 
Pensia de urmaş se 
acordă în temeiul 
alin.(9), în condiţiile 
prevăzute de legislaţia 
privind sistemul de 
pensii publice, calculată 
din pensia de serviciu 
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specialitate judiciară sau personalul 
care ocupă alte funcţii de 
specialitate nu îndeplineşte 
condiţiile de acordare a pensiei de 
serviciu, copiii minori, precum şi 
copiii majori până la terminarea 
studiilor, dar nu mai mult de 26 de 
ani au dreptul la o pensie de urmaş 
în cuantum de 75% din 
indemnizaţia de încadrare netă 
lunară avută de susţinătorul 
decedat în ultima lună de activitate, 
în condiţiile prevăzute de Legea nr. 
263/2010, privind sistemul 
unitar de pensii publice, cu 
modificările şi completările 
ulterioare. 
(92) Prevederile referitoare la 
pensia de serviciu şi de urmaş se 
aplică şi persoanelor care 
beneficiază de pensie de serviciu în 
temeiul hotărârilor judecătoreşti 
definitive şi irevocabile sau, după 
caz, al hotărârilor judecătoreşti 
definitive." 
 

aflată în plată sau la 
care ar fi avut dreptul 
susţinătorul la data 
decesului, actualizată, 
după caz. 
Evitarea unei duble 
reglementări. 

31.    
9. După la articolul 685, se 
introduce un nou articol, 
art.686, cu următorul cuprins: 

 
Pct.9 se elimină. 
 
Autori: deputaţi Cristian Seidler 
(USR) şi Mara Daniela Calista (PNL) 

 
Nu există noţiunea de 
pensie de boală 
profesională. 
Personalul beneficiază 
de pensie de invaliditate 



 
41/46 

Nr. 
crt. 

Text act normativ de bază 
(Legea nr. 567/2004) Text adoptat de Senat Text propus de Comisie 

(autor amendament) Motivare 

"Art.686. - Personalul de 
specialitate judiciară şi personalul 
care ocupă alte funcţii de 
specialitate, astfel cum este definit 
la art.3 alin.(2) şi (3) din cadrul 
instanţelor judecătoreşti şi al 
parchetelor de pe lângă acestea are 
dreptul la pensie de boală 
profesională şi de invaliditate în 
cuantum de 80% din pensia de 
serviciu." 
 

potrivit dreptului comun 
în materie, la fel ca 
toate celelalte categorii 
de beneficiari de pensie 
de serviciu. 

32.   
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 
dintre funcţiile prevăzute la art. 3, 
precum şi perioadele în care a 
îndeplinit, în cadrul instanţelor 
judecătoreşti, parchetelor de pe 
lângă acestea, procuraturii, fostelor 
arbitraje de stat sau 
departamentale şi fostelor 
notariate de stat, funcţia de: 
impiegat, secretar, secretar ajutor, 
secretar dactilograf, dactilograf, 
executor judecătoresc, conducător 
de carte funciară, arhivar, 
registrator, arhivar-registrator, 

 
__ 

 
28. Articolul 93 se modifică şi 
va avea următorul cuprins: 
"Art.93. - (1) Constituie vechime în 
specialitate perioada în care 
personalul prevăzut la art.3 a 
îndeplinit oricare dintre funcţiile 
prevăzute la art.3, precum şi 
perioadele în care a îndeplinit, în 
cadrul instanţelor judecătoreşti, 
parchetelor de pe lângă acestea, 
Ministerului Justiţiei, Consiliului 
Superior al Magistraturii, 
procuraturii, fostelor arbitraje de 
stat sau departamentale şi fostelor 
notariate de stat, funcţia de: 
impiegat, secretar, secretar ajutor, 
secretar dactilograf, dactilograf, 
executor judecătoresc, conducător 

 
Modificări susţinute prin 
punctul de vedere 
exprimat de GUVERN la 
pct. 3 lit. n) 
 
În acord cu punctul de 
vedere exprimat de 
Consiliul legislativ la 
pct. 27 din aviz 
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curier, referent, stenodactilograf, 
şef de cabinet, funcţionar, 
statistician, grefier dactilograf, 
grefier analist programator, 
informatician. 
 
 
(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 sau 
în cadrul fostelor structuri 
jurisdicţionale ale Curţii de Conturi 
constituie vechime în specialitate. 
 

de carte funciară, arhivar, 
registrator, arhivar-registrator, 
curier, referent, stenodactilograf, 
şef de cabinet, funcţionar, 
statistician, grefier dactilograf, 
grefier analist programator, 
informatician. 
(2) Constituie vechime în 
specialitate şi perioada în care 
personalul prevăzut la art.3 a 
fost detaşat sau transferat în 
cadrul Ministerului Justiţiei sau 
Consiliului Superior al 
Magistraturii sau a îndeplinit 
funcţia de executor judecătoresc, 
până la data intrării în vigoare a 
Legii nr.188/2000, cu modificările 
şi completările ulterioare, precum 
şi perioada îndeplinirii funcţiei 
de consilier juridic, avocat şi 
asistent judiciar. 
(3) Perioada în care personalul 
prevăzut la art. 3 a exercitat funcţii 
de aceeaşi natură în cadrul Curţii 
Constituţionale sau în cadrul 
fostelor structuri jurisdicţionale ale 
Curţii de Conturi constituie vechime 
în specialitate. 
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(4) Pentru grefierii informaticieni 
constituie vechime în specialitate şi 
perioadele lucrate în acelaşi 
domeniu, în alte unităţi. 
 

(4) Pentru specialiștii IT 
constituie vechime în funcţie 
perioadele lucrate pe funcţii 
specifice în domeniul informatic în 
cadrul Ministerului Justiţiei, 
Consiliului Superior al Magistraturii, 
instanţelor judecătoreşti, 
parchetelor de pe lângă acestea. 
 
(5) Pentru specialiștii IT 
constituie vechime în specialitate 
vechimea prevăzută la alin.(4) 
precum şi perioadele lucrate în 
acelaşi domeniu, în alte unităţi, cu 
condiţia dovedirii, după caz, a 
îndeplinirii atribuţiilor specifice în 
domeniul informatic." 
 
Autori: membrii comisiilor 
 

 
 

33.    
__ 

 
Art. II. - Cererile aflate în curs de 
soluţionare la data intrării în 
vigoare a prezentei legi vor 
continua să fie soluţionate de către 
instanţele competente la data 
înregistrării acestor cereri. 
 
Autori: membrii comisiilor 
 
 

 
Modificări susţinute prin 
punctul de vedere 
exprimat de GUVERN la 
pct. 3 lit. o) 
 
În acord cu punctul de 
vedere exprimat de 
Consiliul legislativ la 
pct. 29 din aviz 
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34.    
__ 

 
Art. III. - Personalul prevăzut la 
art.3 din Legea nr.567/2004 
privind statutul personalului 
auxiliar de specialitate al 
instanţelor judecătoreşti şi al 
parchetelor de pe lângă acestea, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, precum şi cu cele aduse 
prin prezenta lege, aflat în funcţie, 
care a beneficiat de vechime în 
funcţie sau în specialitate potrivit 
Legea nr.567/2004 cu modificările 
şi completările ulterioare, îşi 
păstrează această vechime. 
 
Autori: membrii comisiilor 
 

 
Modificări susţinute prin 
punctul de vedere 
exprimat de GUVERN la 
pct. 3 lit. o) 
 
În acord cu punctul de 
vedere exprimat de 
Consiliul legislativ la 
pct. 30 din aviz 
 
 

35.    
Art.II. - Prevederile prezentei legi 
nu se aplică procedurilor de 
ocupare a posturilor de conducere 
sau de execuţie, inclusiv prin 
promovare şi nici procedurilor de 
evaluare profesională în curs de 
desfăşurare la data intrării sale în 
vigoare. 
 

 
Devine art.IV nemodificat  

Modificări susţinute prin 
punctul de vedere 
exprimat de GUVERN la 
pct. 3 lit. o) 
 
În acord cu punctul de 
vedere exprimat de 
Consiliul legislativ la 
pct. 31 din aviz 
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36.   
__ 

 
__ 

 
Art.V. - (1) Personalul prevăzut la 
art.3 din Legea nr.567/2004, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, precum şi cu cele aduse 
prin prezenta lege, aflat în funcţie 
la data intrării în vigoare a 
prezentei legi, se consideră că 
îndeplineşte condiţiile legale pentru 
ocuparea funcţiilor în care este 
numit. 
(2) Personalul prevăzut la 
alin.(1) îşi păstrează gradul 
profesional, respectiv treapta 
profesională, după caz, şi drepturile 
aferente statutului profesional 
dobândit în condiţiile legii. 
(3) În tot cuprinsul Legii 
nr.567/2004, cu modificările şi 
completările ulterioare, precum şi 
în toate actele normative în 
vigoare, sintagma „personal 
auxiliar de specialitate” se 
înlocuieşte cu sintagma „personal 
de specialitate judiciară şi 
personalul care ocupă alte funcţii 
de specialitate.” 
 
Autori: membrii comisiilor 
 
 

 
Modificări susţinute prin 
punctul de vedere 
exprimat de GUVERN la 
pct. 3 lit. o) 
 
În acord cu punctul de 
vedere exprimat de 
Consiliul legislativ la 
pct. 32 din aviz 
 
Pentru corelare 
legislativă cu funcțiile 
departajate la art.3 
 
 



 
46/46 

Nr. 
crt. 

Text act normativ de bază 
(Legea nr. 567/2004) Text adoptat de Senat Text propus de Comisie 

(autor amendament) Motivare 

37.   
__ 

 
__ 

 
Art.VI. – Prevederile art.38 
alin.(1) din Legea nr.567/2004, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, astfel cum a fost 
modificat prin prezenta lege, se 
aplică începând cu data de 1 
ianuarie 2021. 
 
Autori: membrii comisiilor 
 

 
Prevedere necesară, 
pentru evitarea unor 
blocaje, ţinând cont că 
în bugetul pe anul 2020 
nu se regăsesc sume 
pentru acoperirea 
acestei cheltuieli 
suplimentare care 
rezultă din 
transformarea posturilor 
cu studii medii în 
posturi cu studii 
superioare, precum şi 
pentru a da timp 
ordonatorilor de credite 
să facă modificările 
necesare în statele de 
funcţii. 
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