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Nr. 19/27.02.2017
Domnului Ministru al Justiției
Tudorel TOADER
Spre știință: Direcției de Elaborare a Actelor Normative
Subscrisa FEDERAŢIA NAŢIONALĂ SINDICALĂ PROJUST, federație
reprezentativă la nivel național pentru personalul din cadrul instanțelor și
parchetelor din România, cu sediul în Bucureşti, Splaiul Independenței nr.5, Parter,
Camera P75, sector 4;
Statutul personalului auxiliar de specialitate din instanțe și parchete necesită o
regândire și modificare substanțială, structurală, pentru a răspunde cerințelor și
realităților curente, acest demers implicând o dezbatere largă și de durată.
În acest context, până la redeschiderea procedurilor de elaborare și adoptare a
unui nou statut, considerăm că sunt necesare o serie de intervenții legislative asupra
textului în vigoare, care au caracter de urgență.
Atașăm alăturat tabelul cuprinzând propunerile pe care înțelegem să le
formulăm referitor la modificarea Legii nr.567/2004 privind statutul personalului
auxiliar de specialitate și conex din instanțele judecătorești și parchetele de pe lângă
acestea, până la momentul elaborării unui nou statut.
De asemenea, reiterăm solicitarea noastră de organizare a unei întâlniri de
lucru între ministrul justiției și reprezentanții organizației noastre sindicale.
Cu deosebită consideraţie,
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Propuneri de modificare și completare ale Legii nr.567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al
instanțelor judecătorești și parchetelor de pe lângă acestea:

Legea nr. 567/2004, forma în vigoare

Propuneri modificare Legea
Motivarea propunerilor
nr.567/2004
Art. 48 - (1) Personalul auxiliar de Litera a) a alin.(1) din art.48 se Dispoziția în vigoare a fost declarată
specialitate al instanţelor judecătoreşti modifică după cum urmează:
neconstituțională încă din anul 2015,
şi al parchetelor de pe lângă acestea este
însă nu s-a intervenit legislativ.
a) când a fost trimis în judecată Propunerea de modificare preia textul
suspendat din funcţie în următoarele
pentru săvârşirea unei infracţiuni;
cazuri:
corespunzător din Legea nr.304/2004
privind
statutul
judecătorilor
și
a)*) când a fost pusă în mişcare
procurorilor, pentru identitate de
acţiunea penală împotriva sa prin
tratament.
ordonanţă sau rechizitoriu;
_____________
*) Dispoziţiile lit. a) au fost declarate
neconstituţionale prin D.C.C. nr. 270/2015 publicată în
M.Of. nr. 420 din 12 iunie 2015. Potrivit art. 147 alin. 1
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din Constituţie, "Dispoziţiile din legile şi ordonanţele în
vigoare, precum şi cele din regulamente, constatate ca
fiind neconstituţionale, îşi încetează efectele juridice la
45 de zile de la publicarea deciziei Curţii
Constituţionale dacă, în acest interval, Parlamentul sau
Guvernul, după caz, nu pun de acord prevederile
neconstituţionale cu dispoziţiile Constituţiei. Pe durata
acestui termen, dispoziţiile constatate ca fiind
neconstituţionale sunt suspendate de drept".

Art.48 alin.(3):
(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.

Alin.(3) al art.48 se modifică după cum
urmează:
(3) În perioada suspendării din funcţie,
potrivit alin. (1) lit. a) şi c), celui
suspendat nu i se plătesc drepturile
salariale şi nu îi sunt aplicabile
dispozițiile referitoare la interdicţii şi
incompatibilităţi, prevăzute la art. 73.
Această perioadă nu constituie vechime
în muncă şi în specialitate.
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Dintr-o vădită omisiune legislativă, în
statutul judecătorilor și procurorilor a
fost inserată modificarea referitoare la
inaplicabilitate
interdicțiilor
și
incompatibilităților
pe
perioada
suspendării din funcție, dar în Legea
nr.567/2004 nu s-a realizat o intervenție
similară.
Modificarea se impune cu necesitate, nu
doar prin prisma unei reglementări
unitare pentru personalul din sistemul
de justiție, ci și prin spiritul său, fiind
de neconceput ca o persoană suspendată
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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

Alin. (1) și (2) ale art.685 se modifică
după cum urmează:
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
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din funcție să fie lipsită de orice
modalitate de a supraviețui din punct de
vedere financiar prin impunerea unor
interdicții și incompatibilități, cu atât
mai mult cu cât unui magistrat aflat
într-o situație similară nu îi sunt
aplicabile respectivele interdicții.
În reglementarea actuală, impunerea
limitei de vârstă de 60 de ani pentru
acordarea pensiei de serviciu golește, în
fapt, de rațiune și conținut acest drept
acordat personalului auxiliar de
specialitate.
Condiția vârstei de 60 de ani transformă
pensia de serviciu într-o pensie de drept
comun, deoarece scopul și rațiunea
pentru care acest drept a fost
reglementat inițial nu mai pot fi atinse.
Pensia de serviciu vine în recunoașterea
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vechime de cel puţin 25 de ani în
specialitate, pot beneficia, la împlinirea
vârstei de 50 de ani, de pensie de
serviciu, în cuantum de 80% din baza
de calcul reprezentată de media
salariilor de bază brute lunare realizate,
inclusiv sporurile, corespunzătoare
ultimelor 12 luni de activitate anterioare
(2) De pensia de serviciu prevăzută la lunii în care se depune cererea de
alin. (1) beneficiază, la împlinirea pensionare.
vârstei de 60 de ani, şi personalul
auxiliar de specialitate al instanţelor
(2) De pensia de serviciu prevăzută la
judecătoreşti şi al parchetelor de pe alin. (1) beneficiază, la împlinirea
lângă acestea, personalul de specialitate vârstei de 50 de ani, şi personalul
criminalistică şi personalul care ocupă auxiliar de specialitate al instanţelor
funcţii
auxiliare
de
specialitate judecătoreşti şi al parchetelor de pe
criminalistică, precum şi tehnicienii lângă acestea, personalul de specialitate
criminalişti din cadrul parchetelor, cu o criminalistică şi personalul care ocupă
vechime în specialitate între 20 şi 25 de funcţii
auxiliare
de
specialitate
ani, în acest caz cuantumul pensiei fiind
serviciu, în cuantum de 80% din 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.
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efortului deosebit și consumului psihic
și fizic depus de către personalul
auxiliar de specialitate pe parcursul
carierei profesionale, ținând seama și de
interdicțiile
și
incompatibilitățile
impuse grefierilor și acționând inclusiv
ca o compensație pentru toate
restrângerile
de
drepturi
și
comportament impuse de actele
normative în vigoare și pe care
personalul auxiliar de specialitate a
înțeles să și le asume cu bună credință
încă de la intrarea în profesie și pe tot
parcursul activității.
Considerăm că, în principal, norma
legală nu ar trebui să prevadă vreo
limită de vârstă, ci să se revină la
forma inițială a acestei reglementări,
înainte de abrogarea sa din anul 2010.
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micşorat cu 1% din baza de calcul
prevăzută la alin. (1) pentru fiecare an
care lipseşte din vechimea în
specialitate integrală.

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.
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În subsidiar, în situația în care se
apreciază că este necesară stipularea
expresă a unei limite de vârstă,
apreciem că aceasta nu trebuie să fie
mai mare de 50 de ani, deoarece această
propunere acoperă și elimină, în mod
echitabil, orice situație în care
personalul auxiliar de specialitate ar fi
în poziția de a beneficia de pensie de
serviciu la o vârstă mai scăzută decât în
cazul magistraților (avem în vedere
situația - extrem de rară ulterior
introducerii obligativității studiilor
juridice pentru înscrierea la S.N.G. și
transformarea posturilor de grefier cu
studii medii în posturi de grefier cu
studii superioare juridice – acelor
grefieri aflați încă în sistem și încadrați
pe posturi cu studii medii și care, cel
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La art.685, după alin.15 se introduce
alin.16 cu următorul conținut:
(2) Pensiile de serviciu ale
personalului auxiliar de specialitate,
precum şi pensiile de urmaş prevăzute
la art. 685 alin.9 se actualizează ori de
câte ori se majorează salariul de bază
brut lunar al personalului în 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 auxiliar de
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puțin teoretic, ar fi putut beneficia de
pensie de serviciu la vârsta de 43 de ani
(18 ani la angajare + 25 ani vechime).
Dispoziția a fost în vigoare înainte de
abrogarea sa din anul 2010 și nu a mai
fost avută în vedere la reintroducerea
reglementărilor privind pensia de
serviciu.
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specialitate îşi poate păstra pensia aflată
în plată.
După art.685, se introduce art.686 cu Dispoziția a fost în vigoare înainte de
abrogarea sa din anul 2010 și nu a mai
următorul conținut:
fost avută în vedere la reintroducerea
6
Art. 68 - (1) Personalul auxiliar de reglementărilor privind pensia de
specialitate din cadrul instanţelor serviciu, deși are o importanță
judecătoreşti şi al parchetelor de pe deosebită, fiind o reglementare extrem
lângă acestea, astfel cum este definit la de necesară pentru acele situații în care
art. 3 alin. (1), care şi-a pierdut total personalul și-a pierdut capacitatea de
capacitatea de muncă, fiind încadraţi în muncă, avându-se în vedere și
gradul I sau II de invaliditate, în urma interdicțiile și incompatibilitățile ce i-au
săvârşirii împotriva lor a unor fapte fost impuse de lege până la acel
prevăzute de legea penală, în timpul sau moment.
Dispoziția reprezintă o
în legătură cu serviciul, vor primi pe metodă de protecție a persoanei lipsite
perioada invalidităţii o pensie egală cu de capacitate de muncă sau a familiei
salariul de încadrare brut lunar avut la celui care a decedat.
data pensionării.
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(2) Personalul auxiliar de specialitate
din cadrul instanţelor judecătoreşti şi al
parchetelor de pe lângă acestea, astfel
cum este definit la art. 3 alin. (1), care
şi-a pierdut parţial capacitatea de
muncă, în condiţiile alin. (1), fiind
încadrabil în gradul III de invaliditate,
şi care nu îşi mai poate exercita în
continuare profesia, va beneficia de o
pensie egală cu jumătate din salariul de
încadrare brut lunar avut în ultima lună
de activitate, precum şi de dreptul de a
cumula, în condiţiile legii, pensia cu
salariul pe care îl poate primi dintr-o
altă activitate desfăşurată.
(3) Dacă pierderea totală sau parţială
a capacităţii de muncă a survenit din
alte cauze decât cele prevăzute la alin.
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(1) şi (2), personalul auxiliar de
specialitate din cadrul instanţelor
judecătoreşti şi al parchetelor de pe
lângă acestea, astfel cum este definit la
art. 3 alin. (1), va beneficia pe perioada
invalidităţii, la cerere, în condiţiile
prevăzute de Legea nr. 19/2000, cu
modificările şi completările ulterioare,
de o pensie egală cu 80% din salariul de
încadrare brut lunar avut la data
survenirii
invalidităţii.
La
data
îndeplinirii condiţiilor prevăzute de art.
68 beneficiarii pensiei de invaliditate
pot solicita pensie de serviciu.
(4) Urmaşii celor decedaţi în
condiţiile prevăzute la alin. (1), soţul
supravieţuitor/soţia supravieţuitoare la
împlinirea vârstei de 60 de ani, copiii
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minori şi copiii majori până la
terminarea studiilor beneficiază, pe
perioada cât îndeplinesc condiţiile
prevăzute de reglementările legale
referitoare la pensiile de asigurări
sociale din sistemul public, de o sumă
unică egală cu salariul de încadrare brut
lunar pe care l-a avut persoana
respectivă la data decesului, plătită de
angajator.
(5) Partea din pensia de invaliditate
prevăzută de prezenta lege, care
depăşeşte nivelul pensiei de invaliditate
din sistemul public, pensia de
invaliditate prevăzută de prezenta lege
acordată celor care nu îndeplinesc
condiţia de înscriere la pensia de
invaliditate în sistemul public, precum
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şi suma prevăzută la alin. (4) se suportă
din bugetul de stat.
După art.686, se introduce art.687 cu Dispoziția a fost în vigoare în Legea
nr.567/2004, fiind abrogată, în mod
următorul conținut:
nejustificat, odată cu textele ce
7
Art.68 - (1) Personalul de specialitate reglementau pensia de serviciu.
cu o vechime continuă de 25 de ani în
funcţii de personal de specialitate
beneficiază, la data pensionării sau a
eliberării din funcţie pentru motive
neimputabile, de o indemnizaţie egală
cu 3 salarii de bază lunare brute, care se
impozitează potrivit legii.
(2) Indemnizaţia prevăzută la alin. (1)
se acordă o singură dată în decursul
carierei şi se înregistrează în dosarul
profesional, potrivit legii.
(3) Prevederile alin. (1) şi (2) se aplică
şi în cazul decesului personalului de
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specialitate aflat în activitate. În acest
caz indemnizaţia se acordă soţului sau,
după caz, soţiei şi copiilor care se aflau
în întreţinerea persoanei în cauză la data
decesului.
(4) În caz de deces al unei persoane din
categoria personalului de specialitate,
membrii familiei care au dreptul,
potrivit legii, la pensie de urmaş
primesc pe o perioadă de 3 luni
echivalentul salariului de bază din
ultima lună de activitate a celui decedat.
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