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Parlamentul  României 
Camera Deputaţilor 
Comisia pentru muncă şi protecţie socială              

               Nr.27/106 
                31 martie 2005 
 
 

RAPORT  DE  ÎNLOCUIRE  
asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.23/2005 privind creşterile salariale aplicabile magistraţilor şi altor 

categorii de personal din sistemul justiţiei pentru anul 2005 
 
 

1. În conformitate cu prevederile art.89 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia pentru muncă şi protecţie socială a fost 
sesizată pentru dezbatere pe fond cu proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.23/2005 privind creşterile salariale aplicabile 
magistraţilor şi altor categorii de personal din sistemul justiţiei pentru anul 2005, trimis cu adresa nr.P.L.X 66 din 3 martie 2005. 
 
Prezentul raport înlocuieşte raportul Comisiei nr.27/62, depus în data de 21 martie 2005. 
 
La întocmirea prezentului raport de înlocuire, Comisia a avut în vedere avizele Consiliului Legislativ şi Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi, 
precum şi propunerile Ministerului Justiţiei. 
 
Proiectul de lege are ca obiect de reglementare creşterile salariale acordate magistraţilor şi altor categorii de personal din sistemul justiţiei în anul 
2005. 
 
Comisia propune Plenului adoptarea proiectului de lege întrucât prin prezentul act normativ se prevede majorarea valorii de referinţă sectorială 
aplicabilă magistraţilor şi personalului din organele autorităţii judecătoreşti cu 8% începând cu 1 octombrie 2005 pentru acoperirea creşterii 
prognozate a indicelui preţurilor de consum estimat a fi de 7% în decembrie 2005 faţă de decembrie 2004.  

 
2. Proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare, conform prevederilor art.73 alin.(1) din Constituţia României, republicată.  
 
3. La dezbaterea proiectului au participat, în conformitate cu prevederile art.51 şi 52 din Regulamentul Camerei Deputaţilor: 
a) din partea Guvernului: d-na Kibedi Katalin, Secretar de Stat – Ministerul Justiţiei. 
b) invitat: d-l Ionel Didea – director, Ministerul Justiţiei, d-na Daniela Pescaru – şef serviciu, Ministerul Finanţelor Publice, d-l Ion Gibescu – 

şef serviciu, Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei. 
4. La lucrările comisiei au fost prezenţi 18 deputaţi, din totalul de 19 membri ai comisiei. 
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Raportul comisiei a fost adoptat cu majoritate din voturile celor prezenţi. 
 

5. Proiectul de lege a fost adoptat de Senat în şedinţa din 24 februarie 2005. 
 

6. Potrivit art.75 din Constituţia României, republicată, şi art.86 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, Camera Deputaţilor este Cameră 
decizională. 
 
 În urma rediscutării în şedinţa din 30 martie 2005, comisia propune admiterea cu modificări a proiectului de lege. 
 
 Menţionăm că susţinerea făcută în Plenul Camerei Deputaţilor, conform căreia raportul trebuie trimis comisiei 
spre reexaminare din cauza unei erori materiale este greşită, întrucât solicitarea reprezentanţilor Ministerului Justiţiei 
de amendare a alineatului (1) al articolului 2 reprezintă o modificare de fond a textului datorată unei erori de calcul. 
 

 
 

I. Amendamente admise 
 

În urma dezbaterilor, Comisia propune adoptarea proiectului de lege cu următoarele amendamente: 
 

Nr. 
crt. Text ordonanţă Text Senat Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 
Motivarea 

amendamentelor propuse 
0 1  2 3 
 
1 

 
__ 

 
Titlul legii 
 
Lege pentru aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr.23/2005 privind 
creşterile salariale aplicabile 
magistraţilor şi altor categorii de 
personal din sistemul justiţiei pentru 
anul 2005 
 

 
Nemodificat  
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0 1  2 3 
 
2 

 
__ 

 
Articol unic. – Se aprobă Ordonanţa 
Guvernului nr.23 din 27 ianuarie 
2005 privind creşterile salariale 
aplicabile magistraţilor şi altor 
categorii de personal din sistemul 
justiţiei pentru anul 2005, adoptată în 
temeiul art.1 pct.III.3 şi pct.IV.3 din 
Legea nr.602/2004 privind abilitarea 
Guvernului de a emite ordonanţe şi 
publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr.101 din 31 
ianuarie 2005. 
 

 
Se propune reformularea textului 
după cum urmează: 
„Articol unic. – Se aprobă Ordonanţa 
Guvernului nr.23 din 27 ianuarie 
2005 privind creşterile salariale 
aplicabile magistraţilor şi altor 
categorii de personal din sistemul 
justiţiei pentru anul 2005, adoptată în 
temeiul art.1 pct.III.3 şi pct.IV.3 din 
Legea nr.602/2004 privind abilitarea 
Guvernului de a emite ordonanţe şi 
publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr.101 din 31 
ianuarie 2005, cu următoarele 
modificări şi completări:" 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pentru respectarea normelor 
de tehnică legislativă. 
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Titlul ordonanţei 
 
Ordonanţă privind creşterile salariale 
aplicabile magistraţilor şi altor 
categorii de personal din sistemul 
justiţiei pentru anul 2005 
 
 

 
Nemodificat 

 
Nemodificat  
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0 1  2 3 
 
4 

 
Art.1. – (1) Valoarea de referinţă 
sectorială prevăzută în anexa nr.1 la 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr.177/2002 privind salarizarea şi 
alte drepturi ale magistraţilor, 
publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr.924 din 18 
decembrie 2002, aprobată cu 
modificări şi completări prin Legea 
nr.347/2003, cu modificările 
ulterioare, se majorează, începând cu 
data 1 octombrie 2005, cu 8% faţă de 
nivelul din luna decembrie 2004, de 
la 2.380.593 lei la 2.571.040 lei. 

 
Nemodificat  

 
Nemodificat  

 

 (2) Pentru perioada ianuarie-
septembrie 2005, creşterea valorii de 
referinţă sectorială este de 45% din 
diferenţa calculată între valorile de 
referinţă sectorială prevăzute la 
alin.(1). 
 

   

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     



 

 5 

     
0 1  2 3 
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Art.2. – (1) Valoarea de referinţă 
sectorială prevăzută în anexele nr.2, 
4, 5 şi 6 la Legea nr.50/1996 privind 
salarizarea şi alte drepturi ale 
personalului din organele autorităţii 
judecătoreşti, republicată, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, se majorează, începând cu 
data de 1 octombrie 2005, cu 8% faţă 
de nivelul din luna decembrie 2004, 
de la 1.791.413 lei la 1.934.726 lei. 

 
Nemodificat  

 
Se propune introducerea în Legea de 
aprobare a unui text nou, ca punct 1, 
cu următorul cuprins: 
„1. La articolul 2, alineatul (1) va 
avea următorul cuprins: 
„(1) Valoarea de referinţă sectorială 
prevăzută în anexele nr.2, 4, 5 şi 6 la 
Legea nr.50/1996 privind salarizarea 
şi alte drepturi ale personalului din 
organele autorităţii judecătoreşti, 
republicată, cu modificările şi  

 

 (2) Pentru perioada ianuarie-
septembrie 2005, creşterea valorii de 
referinţă sectorială este de 45% din 
diferenţa calculată între valorile de 
referinţă sectorială prevăzute la 
alin.(1). 
 

 completările ulterioare, se majorează, 
începând cu data de 1 octombrie 
2005, cu 8% faţă de nivelul din luna 
decembrie 2004, de la 2.380.593 lei 
la 2.571.040 lei.” 
 
Autor: deputat Stelian Duţu 
 

 
Pentru îndreptarea unei erori 
de calcul, în sensul ca şi 
pentru personalul auxiliar de 
specialitate să fie aplicabile 
aceleaşi valori de referinţă 
sectorială ca cele prevăzute 
la art.1. 
 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     



 

 6 

     
0 1  2 3 
 
6 

 
__ 

 
__ 

 
Se propune introducerea în Legea de 
aprobare a unui text nou, ca punct 2, 
cu următorul cuprins: 
"2. După articolul 2 se introduce un 
articol nou, art.3, cu următorul 
cuprins: 
"Art.3. – Indemnizaţiile şi salariile 
de bază calculate potrivit 
prevederilor art.1 şi art.2, pentru 
prima etapă şi a doua etapă, vor fi 
rotunjite din 1000 lei în 1000 lei, în 
favoarea salariaţilor." 
 
Autor: deputat Stelian Duţu 
 

 
 
 
 
Pentru o mai mare precizie a 
textului legii. 

 
 Comisia a propus aprobarea proiectului cu majoritate de voturi (3 abţineri). 
 
 

PREŞEDINTE,      SECRETAR, 
 Stelian DUŢU      Karoly KEREKES 

 
 
 
 
 
 
 
Întocmit,  
Expert Elena MESAROŞ 




