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RAPORT 
asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.55/1997 

 pentru modificarea şi completarea Legii nr.56/1996 privind salarizarea şi alte drepturi 
 ale judecătorilor Curţii Supreme de Justiţie, ale magistraţilor asistenţi şi ale celorlalte categorii de personal 

 
 În urma examinării proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.55/1997 pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.56/1996 privind salarizarea şi alte drepturi  ale judecătorilor Curţii Supreme de Justiţie, ale magistraţilor asistenţi şi ale celorlalte 
categorii de personal, în şedinţa din 11 februarie 1998 Comisia pentru muncă şi protecţie socială propune ca acesta să fie supus spre 
dezbatere şi adoptare cu următoarele amendamente: 

Nr. 
crt. 

 
Text iniţial 

Amendamentul comisiei 
(autorul) 

Motivarea 
 

0 1 2 3 
 
1 
 

 
(Ordonanţă) 
3. Articolul 11 se modifică şi va avea 
 următorul cuprins: 
"Art.11.(1) Judecătorii Curţii Supreme 
de Justiţie şi magistraţii asistenţi, care 
sunt numiţi după pensionare, 
beneficiază de sporul de vechime în 
muncă pentru vechimea totală în 
muncă, precum şi de celelalte drepturi 
prevăzute de lege. La încetarea 
activităţii, aceste persoane au dreptul 
 

 
 
Se propune introducerea în legea de aprobare a 
unui text nou, ca pct.1 şi renumerotarea 
punctelor în continuare, după cum urmează: 
"1. La punctul 3, articolul 11 după alin.(2) se 
introduce un nou alineat (3), cu următorul 
cuprins: 
(3)La calcularea pensiei de serviciu vor fi avute 
în vedere salariul de bază, sporul pentru vechime 
în muncă, precum şi toate celelalte sporuri la 
salariul de bază, cu caracter permanent, iar 
 
 

 
 
Pentru corelare cu prevederile 
corespunzătoare din Ordonanţa 
nr.9/1997. 
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 la recalcularea pensiei, incluzându-se 

în baza de calcul a pensiei vechimea în 
muncă şi salariul realizate după data 
pensionării. 
(2) Prevederile alin.(1) sunt aplicabile 
şi magistraţilor care beneficiază de 
pensie de serviciu potrivit Legii pentru 
organizarea judecătorească." 
 

actualizarea pensiei de serviciu se va face în 
 raport şi cu aceste sporuri." 

 

 
2 
 

 
(Ordonanţă) 
6. Articolul 13 se modifică şi va avea 
 următorul cuprins: 
"Art.13(1) Judecătorii şi magistraţii 
asistenţi desemnaţi conform legii să 
desfăşoare activităţi la comisiile 
electorale şi la comisia de cercetare a 
averilor beneficiază pe perioada 
respectivă de o indemnizaţie de 10%, 
aplicată la salariul de bază brut, afară 
de cazul în care, prin legi speciale, se 
stabileşte o remunerare superioară. În 
cazul în care un magistrat desfăşoară 
activitate efectivă în ambele domenii 
enumerate, se acordă indemnizaţie 
pentru fiecare activitate. 
(2) Pentru participarea la şedinţele 
Secţiilor Unite, ale Completului de 9 
judecători, ale secţiilor şi la cele ale 
Colegiului permanent al Curţii 
Supreme de Justiţie, magistraţii 
beneficiază, pentru fiecare şedinţă, de 

 
Se propune introducerea în legea de aprobare a 
unui text nou ca pct.3 după cum urmează : 
"3. La punctul 6 articolul 13 va avea următorul 
cuprins: 
"6. Art.13. (1) Judecătorii şi magistraţii asistenţi 
desemnaţi conform legii să desfăşoare activităţi 
la comisiile electorale şi la comisia de cercetare a 
averilor beneficiază pe perioada respectivă de o 
indemnizaţie de 10%, aplicată la salariul de bază 
brut, afară de cazul în care, prin legi speciale, se 
stabileşte o remunerare superioară. 
(2) Pentru participarea la şedinţele Secţiilor 
Unite, ale Completului de 9 judecători, ale 
secţiilor şi la cele ale Colegiului permanent al 
Curţii Supreme de Justiţie, magistraţii 
beneficiază, pentru fiecare şedinţă, de o 
indemnizaţie egală cu 3% din salariul de bază 
brut, în condiţiile  respectării criteriilor de 
calitate şi  operativitate stabilite cu avizul 
Consiliului Superior al Magistraturii." 

 
Pentru corelare cu prevederile 
corespunzătoare din Ordonanţa 
nr.9/1997. 
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 o indemnizaţie egală cu 3% din 

salariul de bază brut, dacă sunt 
respectate criteriile de calitate şi  
operativitate stabilite cu avizul 
Consiliului Superior al Magistraturii." 

 
 
Autori: dl deputat Kerekes Karoly şi dna deputat 
Paula Ivănescu 
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(Ordonanţă) 
7. După articolul 13, se introduc două 
noi articole, articolul 131 şi articolul 
132, cu următorul cuprins: 
"Art. 131 . Magistraţii care au titlul 
ştiinţific de "doctor în drept" sau 
"doctor docent" beneficiază de un spor 
de 15% la salariul de bază brut" 
"Art.132 (1) Magistraţii beneficiază de 
rambursarea a 50% din costul cărţilor 
de specialitate achiziţionate, cu 
excepţia celor asigurate gratuit 
(2) Rambursarea se face în luna 
imediat următoare prezentării 
documentelor justificative la 
Compartimentul economic - financiar 
administrativ al Curţii Supreme de 
Justiţie. 
(3) Sumele rambursate în cursul unui 
an calendaristic, în condiţiile alin .(1) 
nu vor putea depăşi salariul de bază 
brut din ultima lună a anului în care se 
face rambursarea." 
 

 
 

 
Se propune introducerea în legea de aprobare a 
unui text nou ca pct.4, după cum urmează: 
"4. La punctul 7 articolul 132 se elimină." 
 
Autor: dl deputat Vasile Stan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Întrucât s-a considerat că este o 
discriminare faţă de toţi bugetarii 
care au nevoie de instrucţie 
permanentă. 
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(Ordonanţă) 
11. După articolul 23 se introduce un 
nou articol, 231, cu următorul cuprins: 
"Art. 231. Pentru risc şi suprasolicitare 
neuropsihică, judecătorii şi magistraţii 
asistenţi beneficiază de un spor de 
50% din salariul de bază brut lunar." 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Se propune introducerea în legea de aprobare a 
unui text nou ca pct.5, după cum urmează: 
"5. La punctul 11 articolul 231 va avea următorul 
cuprins: 
"Art. 231 Pentru risc şi suprasolicitare 
neuropsihică, judecătorii, magistraţii asistenţi şi 
personalul de execuţie de specialitate pe trepte 
profesionale beneficiază de un spor de 50% la 
salariul de bază brut lunar." 
 
Autor: dl deputat Dumitru Buzatu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
S-a apreciat că această categorie 
de personal este supusă aceluiaşi 
risc şi stres ca şi magistraţii, 
întrucât participă la şedinţele de 
judecată. 
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Se propune introducerea în legea de aprobare a 
unui text nou ca pct.6, după cum urmează: 
"6. După punctul 11 se introduce un punct nou, 
111 cu următorul cuprins: 
"111. La articolul 30 se introduce un alineat nou 
(2) cu următorul cuprins: 
"(2) Magistraţii militari pot opta între pensia de 
serviciu stabilită în condiţiile Legii nr.92/1992, 
republicată, şi pensia militară de serviciu, putând 
beneficia de prevederile legale mai favorabile." 
 

 
Întrucât şi pensia militară este 
pensie de serviciu, nu se pot 
cumula două pensii de serviciu. 
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Se propune introducerea în legea de aprobare a 
unui text nou ca pct.9 cu următorul cuprins: 
"9. În tot cuprinsul Ordonanţei se va înlocui 
sintagma "Legea pentru organizarea 
judecătorească"cu "Legea nr.92/1992 pentru 
organizarea judecătorească, republicată" 

 
Pentru respectarea normelor de 
tehnică legislativă 

 
 
 
  
       PREŞEDINTE,         SECRETAR, 
 
  VALENTIN ADRIAN ILIESCU          TEODOR STANCA 
 
 
 
 Întocmit, 
Expert Elena Mesaroş 


