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A V I Z 
asupra proiectului de Lege privind modificarea şi completarea 

Legii nr. 92/1992 pentru organizarea judecătorească 
 
 
 

  Prin adresa cu nr. 176/2 iulie 1997 şi în conformitate cu prevederile 
art.86 şi 102 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, Biroul Permanent a înaintat 
Comisiei pentru muncă şi protecţie socială spre dezbatere şi avizare proiectul de 
Lege privind modificarea şi completarea Legii 92/1992 pentru organizarea 
judecătorească. 
  În şedinţa din 3 iulie 1997 Comisia pentru muncă şi protecţie socială a 
examinat proiectul de lege mai sus menţionat, pe care l-a avizat favorabil, cu 
următorul amendament:  
 
 - la pct.40 se propune eliminarea art.811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818 şi 
8111, cu reformularea textului după cum urmează: 
  “40. După articolul 81 se introduc art. 811 şi 812 cu următorul cuprins: 
  Art.811. - Se instituie ordinul şi medalia “Meritul judiciar”, care se 
conferă magistraţilor în activitate, pentru vechime în magistratură ca judecător sau 
procuror, având în vedere rezultatele meritorii obţinute în activitate, respectarea 
îndatoririlor prevăzute de lege şi calificativul anual de “foarte bine”. 
   Ordinul şi medalia “Meritul judiciar” se acordă de Preşedintele 
României, la propunerea Consiliului Superior al Magistraturii. 
  Art.812. - Ordinul şi medalia Meritul judiciar se conferă astfel: 
    - Ordinul Meritul judiciar clasa I, pentru 25 ani vechime în 
magistratură; 
    - Ordinul Meritul judiciar clasa a II-a, pentru 20 ani 
vechime în magistratură; 
    - Ordinul Meritul judiciar clasa a III-a, pentru 15 ani 
vechime în magistratură; 
    - Medalia Meritul judiciar clasa I, pentru 10 ani vechime în 
magistratură; 
    - Medalia Meritul judiciar clasa a II-a, pentru 5 ani vechime 
în magistratură. 
  În cazul întreruperii activităţii în magistratură, timpul cât magistratul a 
desfăşurat altă activitate nu va fi luat în calculul vechimii în magistratură pentru care 
se confera ordinul sau medalia. 
  Descrierea ordinului şi a medaliei sunt prevăzute în lege specială.” 



 
 
 
 
 
 Motivare:  
 
 S-a propus eliminarea articolelor 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818 şi 8111 
întrucât instituie un regim discriminatoriu faţă de celelalte categorii profesionale 
bugetare. În acelaşi timp, unele texte vin în contradicţie cu reglementările legale în 
materie, spre exemplu: art. 811 instituie o excepţie de la regula contribuţiei în materie 
de asigurări sociale de sănătate, care nu este prevăzută în lege; art. 815 reglementează 
un regim special în materie de pensionare, regim ce contravine reglementărilor legale 
în vigoare. 
 Textele propuse spre eliminare pot face, eventual, obiectul unei iniţiative 
legislative de modificare a Legii nr. 50/1996 privind salarizarea şi alte drepturi ale 
personalului din organele autorităţii judecătoreşti. 
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