
 

Parlamentul României
Camera Deputaţilor

Comisia pentru muncă şi 
protecţie socială 

 

 
Bucureşti, 28 aprilie 2015 

Nr. 4c-7/253 
 

 asupra proiectului de 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 

 

 

În conformitate cu prevederile art.95

Deputaţilor, republicat, cu modificări şi completări,

protecţie socială şi Comisia 

prin adresa nr. PLx 270/201

proiectului de Lege pentru 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

 

La întocmirea prezentului 

• avizul favorabil al Consiliului Legislativ (nr.

• avizul favorabil al Comisiei pentru 

bărbaţi (nr. 4c-17/449/15.04.2015

• punctul de vedere al Guvernului nr.2355/02.12.2014.

 

Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

Comisia juridică, de 
disciplină și imunități

 

RAPORT  COMUN 

asupra proiectului de Lege pentru 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 conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei 

republicat, cu modificări şi completări, Comisia pentru muncă şi 

 juridică, de disciplină şi imunităţi au 

/2015 din 23 martie 2015, cu dezbaterea pe fond

pentru completarea Legii nr.567/2004 privind statutul 

personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor 

i al personalului care funcţionează în cadrul Institutului 

Naţional de Expertize Criminalistice. 

La întocmirea prezentului raport comun, comisiile au avut în vedere

favorabil al Consiliului Legislativ (nr. 1210/24.10.2014) 

al Comisiei pentru egalitatea de şanse pentru femei şi 

17/449/15.04.2015) 

punctul de vedere al Guvernului nr.2355/02.12.2014. 

Bucureşti, 28 aprilie 2015
Nr. 4c-11/462

 

juridică, de 
și imunități 

pentru completarea Legii nr. 567/2004 

privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanţelor 

judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea şi al personalului 

de Expertize 

din Regulamentul Camerei 

Comisia pentru muncă şi 

 fost sesizate, 

, cu dezbaterea pe fond, a 

pentru completarea Legii nr.567/2004 privind statutul 

personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor 

i al personalului care funcţionează în cadrul Institutului 

avut în vedere: 

egalitatea de şanse pentru femei şi 

28 aprilie 2015 
462  



 

2/19 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare 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 

sensul acordării pensiei de serviciu şi stabilirea condiţiilor de acordare a 

acesteia pentru personalul auxiliar de specialitate din cadrul instanţelor 

judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea. 

 

Membrii celor două comisii au dezbătut proiectul de lege în şedinţe 

separate, în data de 28 aprilie 2015. 

La lucrările Comisiei pentru muncă şi protecţie socială şi-au înregistrat 

prezenţa 23 deputaţi din 24 membri ai comisiei, care au hotărât, cu majoritate 

de voturi (3 voturi împotrivă şi o abţinere), adoptarea proiectului de lege 

cu amendamente, admise şi respinse. 

La lucrările Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi şi-au înregistrat 

prezenţa 22 deputaţi din 25 membri ai comisiei, care au hotărât, cu majoritate 

de voturi (2 abţineri), adoptarea proiectului de lege cu amendamente, 

admise şi respinse. 

 

La dezbateri a participat, în conformitate cu prevederile art.55 din 

Regulamentul Camerei Deputaţilor, d-na Ciutan Ileana, preşedintele Casei 

Naţionale de Pensii Publice. 

 

Proiectul de Lege face parte din categoria legilor organice, conform 

prevederilor art.73 alin.(3) din Constituţia României, republicată.  

 

Proiectul de Lege a fost adoptat de Senat în şedinţa din 18 martie 2015. 

 

Camera Deputaţilor este Cameră decizională, potrivit prevederilor 

art.75 din Constituţia României, republicată, şi ale art.92 din Regulamentul 

Camerei Deputaţilor. 
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În urma finalizării dezbaterilor, membrii celor două comisii au hotărât să 

supună plenului Camerei Deputaţilor adoptarea proiectului de lege cu 

amendamente, admise şi respinse, redate în anexele nr. 1 şi 2, care fac parte 

integrantă din prezentul raport. 

 

 

 PREŞEDINTE,    VICEPREŞEDINTE, 
        Adrian Solomon    Ciprian Nicolae Nica 
 
 
 
 
 
 SECRETAR,     SECRETAR, 

Mihăiţă Găină    Sorin Stragea 
 
 
 
 
 
 
 
 
Întocmit, 
Consilier parlamentar Elena Anghel     Consilier parlamentar Roxana David 
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ANEXA NR.1 

 

AMENDAMENTE ADMISE: 

 

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

 

Nr. 
crt. 

Text  
adoptat de Senat 

Text propus de Comisii 
(autor amendament) Motivare amendament 

1.  
Titlul legii 
 
Lege pentru 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. - După articolul 681 din Legea 
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, publicată în Monitorul Oficial al 

Nemodificat   
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Nr. 
crt. 

Text  
adoptat de Senat 

Text propus de Comisii 
(autor amendament) Motivare amendament 

României, Partea I, nr.1197 din 14 decembrie 
2004, cu modificările şi completările ulterioare, 
se introduce un nou articol, art.682, cu următorul 
cuprins: 
 

3. ,,Art.682. - (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 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 lunii în care se depune cererea de 
pensionare. 
 
(2) De pensia de serviciu prevăzută la alin.(l) 
beneficiază şi personalul auxiliar de specialitate, 
personalul de specialitate criminalistică şi 
personalul care ocupă funcţii auxiliare de 
specialitate criminalistică, precum şi tehnicienii 

Art.682. - (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 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.(l) 
beneficiază, la împlinirea vârstei de 60 de ani, 
şi personalul auxiliar de specialitate, personalul 
de specialitate criminalistică şi personalul care 
ocupă funcţii auxiliare de specialitate 

 
 
 
 
 
Prevedere necesară, întrucât 
trebuie specificată vârsta de 
la care personalul respectiv 
poate beneficia de pensie de 
serviciu. 
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Nr. 
crt. 

Text  
adoptat de Senat 

Text propus de Comisii 
(autor amendament) Motivare amendament 

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.(l) 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.(l) pentru fiecare 
an care lipseşte din vechimea în specialitate 
integrală. 
 
Autor: membrii comisiilor 

4. (3) Pentru fiecare an care depăşeşte vechimea în 
specialitate prevăzută la alin.(l), la cuantumul 
pensiei se adaugă 1% din baza de calcul 
prevăzută la alin.(l), fără a o putea depăşi. 
 
 
 

Nemodificat   

5. (4) Cererile de pensionare formulate de 
personalul în activitate pentru acordarea pensiei 
de serviciu prevăzute de prezenta lege se depun 
la casa teritorială de pensii competentă. 
 

(4) Pensia se acordă la cerere, începând cu 
luna următoare celei în care a fost 
înregistrată cererea la casa teritorială de 
pensii din raza de domiciliu sau de reşedinţă 
a solicitantului sau, după caz, la casa de 
pensii sectorială competentă. 
 
Autor: membrii comisiilor 
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Nr. 
crt. 

Text  
adoptat de Senat 

Text propus de Comisii 
(autor amendament) Motivare amendament 

6. (5) Odată cu stabilirea cuantumului pensiei de 
serviciu se stabileşte şi pensia pentru limită de 
vârstă din sistemul public, potrivit legislaţiei în 
vigoare privind sistemul de pensii publice. 
 
(6) În cazul în care cuantumul pensiei de 
serviciu calculat conform prezentei legi este mai 
mic decât cel al pensiei din sistemul de pensii 
publice se acordă cuantumul cel mai avantajos. 
 

Nemodificat   

7. (7) Persoanele care îndeplinesc condiţiile de 
vechime prevăzute la alin.(l) numai în funcţia de 
personal auxiliar de specialitate al instanţelor 
judecătoreşti şi parchetelor de pe lângă acestea, 
de personal de specialitate criminalistică şi de 
personal care ocupă funcţii auxiliare de 
specialitate criminalistică, precum şi tehnicienii 
criminali şti din  cadrul parchetelor beneficiază 
de pensie de serviciu, chiar dacă la data 
pensionării au avut sau au o altă ocupaţie, în 
acest caz, baza de calcul a pensiei de serviciu o 
reprezintă media salariilor de baza brute lunare, 
inclusiv sporurile din ultimele 12 luni anterioare 
lunii în care se depune cererea de pensionare, 
realizate de personalul auxiliar de specialitate 
aflat în activitate în condiţii identice de funcţie, 

(7) Persoanele care îndeplinesc condiţiile de 
vârstă şi de vechime prevăzute la alin.(l) numai 
în funcţia de personal auxiliar de specialitate al 
instanţelor judecătoreşti şi parchetelor de pe 
lângă acestea, de personal de specialitate 
criminalistică şi de personal care ocupă funcţii 
auxiliare de specialitate criminalistică, precum 
şi în cea de tehnician criminalist din cadrul 
parchetelor beneficiază de pensie de serviciu, 
chiar dacă la data pensionării au avut sau au o 
altă ocupaţie. În acest caz, baza de calcul a 
pensiei de serviciu o reprezintă media salariilor 
de baza brute lunare, inclusiv sporurile, în 
procent, din ultimele 12 luni anterioare lunii în 
care se depune cererea de pensionare, realizate 
de personalul auxiliar de specialitate aflat în 

 
 
 
 
 
 
Pentru unitate de 
terminologie. 
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Nr. 
crt. 

Text  
adoptat de Senat 

Text propus de Comisii 
(autor amendament) Motivare amendament 

vechime, grad sau treaptă şi nivel al instanţei 
sau parchetului sau I.N.E.C. unde a funcţionat 
solicitantul înaintea eliberării din funcţia de 
personal auxiliar de specialitate. 
 

activitate în condiţii identice de funcţie, 
vechime, grad sau treaptă şi nivel al instanţei ori  
parchetului sau I.N.E.C. unde a funcţionat 
solicitantul înaintea eliberării din funcţia de 
personal auxiliar de specialitate. 
 
Autor: membrii comisiilor 
 

8. (8) De prevederile alin.(7) pot beneficia numai 
persoanele care au fost eliberate din funcţia de 
personal auxiliar de specialitate al instanţelor 
judecătoreşti, al parchetelor de pe lângă acestea, 
de personalul de specialitate criminalistică, de 
personalul care ocupă funcţii auxiliare de 
specialitate criminalistică din cadrul I.N.E.C., 
precum şi de tehnician criminalist din cadrul 
parchetelor, din motive neimputabile acestora. 
 

(8) De prevederile alin.(7) pot beneficia numai 
persoanele care au fost eliberate din funcţia de 
personal auxiliar de specialitate al instanţelor 
judecătoreşti, al parchetelor de pe lângă acestea, 
de personal de specialitate criminalistică, de 
personal care ocupă funcţii auxiliare de 
specialitate criminalistică din cadrul I.N.E.C., 
precum şi de tehnician criminalist din cadrul 
parchetelor, din motive neimputabile acestora. 
 
Autor: membrii comisiilor 
 

 
Pentru corectitudinea 
exprimării. 

9. (9) Soţul supravieţuitor, copiii minori, precum şi 
copiii majori până la terminarea studiilor, dar nu 
mai mult de 26 de ani, ai personalului de 
specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al 
parchetelor de pe lângă acestea şi ai 

(9) Soţul supravieţuitor, copiii minori, precum şi 
copiii majori până la terminarea studiilor, dar nu 
mai mult de 26 de ani, ai personalului de 
specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al 
parchetelor de pe lângă acestea, ai personalului 

 
 
 
Pentru claritatea formulării 
şi a textului. 
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Nr. 
crt. 

Text  
adoptat de Senat 

Text propus de Comisii 
(autor amendament) Motivare amendament 

personalului de specialitate criminalistică, ai 
personalului care ocupă funcţii auxiliare de 
specialitate criminalistică şi ai tehnicianului 
criminalist beneficiază de pensie de urmaş în 
condiţiile prevăzute de legislaţia privind 
sistemul de pensii publice, calculată din pensia 
de serviciu aflată în plată sau la care ar fi avut 
dreptul susţinătorul la data decesului, 
actualizată, după caz. 
 

de specialitate criminalistică, ai personalului 
care ocupă funcţii auxiliare de specialitate 
criminalistică şi ai tehnicianului criminalist din 
cadrul parchetelor beneficiază de pensie de 
urmaş în condiţiile prevăzute de legislaţia 
privind sistemul de pensii publice, calculată din 
pensia de serviciu aflată în plată sau la care ar fi 
avut dreptul susţinătorul la data decesului, 
actualizată, după caz. 
 
Autor: membrii comisiilor 
 

10. (10) Pensiile de serviciu ale personalului 
prevăzut la alin.(l), precum şi pensiile de urmaş 
prevăzute la alin.(9) se actualizează ori de câte 
ori se majorează salariul de bază brut lunar al 
personalului prevăzut la alin.(l), în activitate, în 
condiţii identice de funcţie, vechime şi nivel al 
instanţei sau parchetului, cu menţinerea numai a 
sporurilor intrate în baza de calcul la acordarea 
pensiei de serviciu. Dacă în urma actualizării 
rezultă o pensie de serviciu mai mică, personalul 
auxiliar de specialitate îşi poate păstra pensia 
aflată în plată. 
 
 

(10) Pensiile de serviciu şi pensiile de urmaş 
prevăzute de prezenta lege se actualizează, 
din oficiu, în fiecare an, odată cu modificările 
valorii punctului de pensie, cu procentul 
corespunzător ratei inflației utilizat la stabilirea 
valorii punctului de pensie, conform 
prevederilor Legii nr. 263/2010 privind sistemul 
unitar de pensii publice, cu modificările și 
completările ulterioare. Dacă în urma 
actualizării rezultă o pensie de serviciu mai 
mică, se păstrează pensia aflată în plată. 
 
Autor: membrii comisiilor 
 

 
Pentru claritatea formulării 
şi a textului. 
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Nr. 
crt. 

Text  
adoptat de Senat 

Text propus de Comisii 
(autor amendament) Motivare amendament 

11.  
(11) Se suportă din bugetul de stat, prin bugetul 
Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale 
şi Persoanelor Vârstnice: 
a) partea din pensia de serviciu care depăşeşte 
nivelul pensiei din sistemul de pensii publice, 
precum şi pensia de serviciu în cazul 
persoanelor care nu îndeplinesc condiţiile de 
acordare a pensiei pentru limită de vârstă din 
sistemul de pensii publice; 
b) partea din pensia de urmaş, calculată din 
pensia de serviciu, care depăşeşte nivelul 
pensiei din sistemul de pensii publice, precum şi 
pensia de urmaş calculată din pensia de serviciu, 
în cazul susţinătorilor care nu îndeplinesc 
condiţiile de acordare a pensiei pentru limită de 
vârstă din sistemul de pensii publice. 
 
(12) Pensia prevăzută de prezentul articol, cu 
excepţia pensiei prevăzute la alin.(9), are 
regimul juridic al unei pensii pentru limită de 
vârstă. 
 
 
 
 

 
Nemodificate 
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Nr. 
crt. 

Text  
adoptat de Senat 

Text propus de Comisii 
(autor amendament) Motivare amendament 

12. (13) Elementele necesare stabilirii pensiilor 
prevăzute de prezenta lege referitoare la 
vechimea în specialitate şi baza de calcul al 
pensiei se dovedesc cu document eliberat de 
instanţa judecătorească competentă, de 
parchetul de pe lângă aceasta sau de I.N.E.C., pe 
răspunderea acestora. 
 

(13) Elementele necesare stabilirii pensiilor 
prevăzute de prezenta lege referitoare la 
vechimea în specialitate, vechimea în funcţie şi 
baza de calcul a pensiei se dovedesc cu 
document eliberat de instanţa judecătorească 
competentă, de parchetul de pe lângă aceasta 
sau de I.N.E.C., pe răspunderea acestora. 
 
Autori: membrii comisiilor 
 

 
Pentru unitate de 
reglementare. 

13. (14) Plata pensiei prevăzute de prezenta lege se 
face astfel: 
a) de la data eliberării din funcţie, prevăzută în 
decizia conducătorului instanţei judecătoreşti, al 
parchetului de pe lângă aceasta, al directorului 
I.N.E.C., în situaţia personalului auxiliar de 
specialitate al instanţelor judecătoreşti, al 
parchetelor de pe lângă acestea, a personalului 
de specialitate criminalistică şi personalului care 
ocupă funcţii auxiliare de specialitate 
criminalistică, precum şi a tehnicienilor 
criminalişti din cadrul parchetelor, aflaţi în 
activitate la data depunerii cererii de pensionare; 
b) de la data acordării pensiei, în situaţia 
persoanelor prevăzute la alin.(7) şi alin.(9). 
 

Nemodificat   
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Nr. 
crt. 

Text  
adoptat de Senat 

Text propus de Comisii 
(autor amendament) Motivare amendament 

(15) Prevederile prezentei legi, referitoare la 
pensii, se completează cu cele ale legislaţiei 
privind pensiile din sistemul public de pensii cu 
privire la modalităţile de stabilire şi plată, 
precum şi cele referitoare la modificarea, 
suspendarea, reluarea, încetarea, recuperarea 
sumelor încasate necuvenit şi jurisdicţia. 
 

14. (16) Dispoziţiile alin.(1)-(15) se aplică în mod 
corespunzător şi personalului care funcţionează 
în cadrul I.N.E.C.” 
 

Se elimină. 
 
Autor: membrii comisiilor 
 

Nu se justifică lărgirea ariei 
de beneficiari. Din cadrul 
acestei instituţii beneficiază 
doar personalul de 
specialitate criminalistică şi 
personalul care ocupă 
funcţii auxiliare de 
specialitate criminalistică. 
 

15.  
Art.II. - (1) De prevederile prezentei legi 
beneficiază şi executorii judecătoreşti, 
pensionaţi anterior intr ării în vigoare a Legii 
nr. 188/2000, cu modificările şi completările 
ulterioare, cu o vechime în funcţie de cel 
puţin 20 de ani. Pensia de serviciu se 
stabileşte dintr-o bază de calcul egală cu 

 
Art. II – (1) De prevederile prezentei legi, în 
situația îndeplinirii condițiilor impuse de 
aceasta, beneficiază şi personalul auxiliar de 
specialitate al instanțelor judecătorești, al 
parchetelor de pe lângă acestea, al fostelor 
notariate de stat, precum și al fostelor 
arbitraje de stat sau departamentale și care, 

 
S-a reformulat articolul II 
pentru o mai bună 
structurare a textului legii. 
Au fost introduse categorii 
de beneficiari care au avut 
pensie de serviciu şi pentru 
care, în acest moment, nu 
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Nr. 
crt. 

Text  
adoptat de Senat 

Text propus de Comisii 
(autor amendament) Motivare amendament 

salariul de bază brut specific funcţiei de 
grefier gradul I, respectiv treapta I, în funcţie 
de nivelul studiilor, în condiţii identice de 
funcţie, vechime şi nivel al instanţei sau 
parchetului, la care se adaugă sporurile, în 
procent, avute la data eliberării din func ţie. 
 
 
 
 
 
 
(2) De prevederile prezentei legi beneficiază şi 
personalul auxiliar de specialitate al instanţelor 
judecătoreşti, al parchetelor de pe lângă acestea, 
tehnicienii criminalişti din cadrul parchetelor, 
personalul de specialitate criminalistică şi cel 
care ocupă funcţii auxiliare de specialitate 
criminalistică, al fostelor notariate de stat, 
precum şi al fostelor arbitraje de stat sau 
departamente, fostelor laboratoare de expertiză 
criminalistică, pensionat anterior intrării în 
vigoare a prezentei legi, care beneficiază de 
pensie în sistemul public şi care îndeplineşte 
condiţiile pentru acordarea pensiei de serviciu. 
In acest caz, pensia de serviciu se stabileşte 

la data intrării în vigoare a prezentei legi, 
beneficiază de o categorie de pensie din 
sistemul public de pensii. 
 
(2) Baza de calcul a pensiei prevăzută la 
alin.(1) o reprezintă media salariilor de bază 
brute lunare din ultimele 12 luni anterioare lunii 
în care se depune cererea de pensionare, 
realizate de personalul auxiliar de specialitate 
aflat în activitate în condiții identice de funcție, 
vechime, grad sau treaptă și nivel  al instanței 
sau parchetului unde a funcționat solicitantul 
înaintea eliberării din funcția de personal 
auxiliar de specialitate, precum și media 
sporurilor, în procent, avute în ultimele 12 
luni anteri oare lunii în care acesta a fost  
eliberat din funcție. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mai există funcţie similară. 
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dintr-o bază de calcul egală cu salariul de bază 
brut lunar pe care îl are personalul auxiliar de 
specialitate în activitate în condiţii identice de 
funcţie, vechime şi nivel al instanţei sau 
parchetului unde a funcţionat înaintea eliberării 
din funcţia de personal auxiliar de specialitate şi 
sporurile, în procent, avute la data eliberării din 
funcţie. 
 
(3) În situaţia persoanelor prevăzute la alin.(l), 
pensia se acordă la cerere şi se plăteşte începând 
cu luna următoare înregistrării acesteia la casa 
teritorială de pensii din raza de domiciliu sau de 
reşedinţă a solicitantului. 
 
 
 
(4) Prevederile prezentei legi nu se aplică 
persoanelor care beneficiază de pensie de 
serviciu în temeiul hotărârilor judecătoreşti 
definitive şi irevocabile sau, după caz, al 
hotărârilor judecătoreşti definitive. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
(3) De prevederile prezentei legi, în situația 
îndeplinirii condi țiilor impuse de aceasta, 
beneficiază și executorii judecătorești, 
pensionați anterior intr ării în vigoare a Legii 
nr. 188/2000 privind executorii judecătorești, 
cu modificările și completările ulterioare, cu 
o vechime în funcție de cel puțin 20 de ani. 
 
(4) Baza de calcul a pensiei prevăzută la alin.(3) 
o reprezintă media salariilor de bază brute 
lunare din ultimele 12 luni anterioare lunii în 
care se depune cererea de pensionare, specifice 
funcției de grefier gradul I, respectiv treapta I, în 
funcție de nivelul studiilor, în condiții identice 
de funcție, vechime și nivel al instanței sau 
parchetului, la care se adaugă media sporurilor, 
în procent, avute în ultimele 12 luni anterioare 
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(5) Dispoziţiile art.II alin.(l)-(4) se aplică în 
mod corespunzător şi personalului care a 
funcţionat în cadrul I.N.E.C. 
 

datei  eliberării din funcție. 
 
(5) În situația persoanelor prevăzute la alin.(1) - 
(4) pensia se acordă la cerere, se cuvine și se 
plătește începând cu luna următoare înregistrării 
acesteia la casa teritorială de pensii din raza de 
domiciliu sau de reşedinţă a solicitantului sau, 
după caz, la casa de pensii sectorială 
competentă. 
 
(6) Prevederile prezentei legi nu se aplică 
persoanelor care beneficiază de pensie de 
serviciu în temeiul hotărârilor judecătoreşti 
definitive şi irevocabile sau, după caz, al 
hotărârilor judecătoreşti definitive. 
 
Autor: membrii comisiilor 
 

16. Art.III.  - (1) Prezenta lege intră în vigoare la 45 
de zile de la data publicării în Monitorul Oficial 
al României, Partea I. 
 
(2) În termenul prevăzut la alin.(l), Ministerul 
Justiţiei va elabora normele metodologice de 
aplicare a prezentei legi, care se aprobă prin 
hotărâre a Guvernului. 

Nemodificat  
 
 
 
(2) Până la termenul prevăzut la alin.(1) vor fi 
elaborate norme metodologice de aplicare a 
prezentei legi de către Ministerul Justiției și 
Ministerul Muncii, Familiei, Protec ției 
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Sociale și Persoanelor Vârstnice, care se 
aprobă prin hotărâre a Guvernului. 
 
Autor: membrii comisiilor 
 

17. __  
Art.IV. – Legea 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 Na ţional 
de Expertize Criminalistice, publicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, 
nr.1197 din 14 decembrie 2004, cu 
modificările şi completările ulterioare, se va 
republica în Monitorul Oficial al României, 
Partea I, dându-se textelor o nouă 
numerotare. 
 
Autor: membrii comisiilor 
 

Prevedere necesară, având 
în vedere modificările aduse 
legii. 
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Anexa nr.2 

 
Amendamente respinse: 

 
În cursul dezbaterilor, următoarele amendamente au fost respinse: 

 
 
 

Nr. 
crt. Text Senat Amendamentul propus Motivare 

1. Art. 682  
(2) De pensia de serviciu prevăzută la alin.(l) 
beneficiază şi personalul auxiliar de 
specialitate, 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.(l) pentru fiecare an care 
lipseşte din vechimea în specialitate integrală. 
 

Art. 682  
(2) De pensia de serviciu prevăzută la alin. (1) 
beneficiază 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. 
 
 
Autor: Deputat Ionel Stancu 
 
 
 

Argumente pentru susţinere: 
Pentru  o  mai  bună  acurateţe  a exprimării, pentru a 
nu se lăsa loc de interpretare în ceea ce priveşte 
categoriile de personal  beneficiare ale  prezentului  
alineat,  având  în vedere  că  personal  auxiliar  de 
specialitate  există  atât  în  cadrul parchetelor,  cât  şi  
în  cadrul instanţelor  judecătoreşti,  iar sintagma  din  
text,  de  la  finalul enumerării categoriilor de 
personal, face referire doar la parchete – „din cadrul 
parchetelor”. 
 
Argumente pentru respingere: 
Prevederea se regăseşte la alin.(1) al art.682 
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2. 

 
__ 

După alin. 2 se va introduce un nou aliniat, 
respectiv 21, cu următorul conţinut: 
 
(21) De pensia de serviciu prevăzută la alin.(1) 
beneficiază şi persoanele care au îndeplinit 
funcţiile de personal auxiliar de specialitate al 
instanţelor judecătoreşti, al parchetelor de pe 
lângă acestea, al fostelor notariate de stat, 
precum şi al fostelor arbitraje de stat sau 
departamentale, pensionat anterior intrării în 
vigoare a prezentei legi, care beneficiază de 
pensie din sistemul public şi care îndeplineşte 
condiţiile pentru acordarea pensiei de serviciu. 
În acest caz, pensia de serviciu se stabileşte 
dintr-o baza de calcul egală cu salariul de bază 
brut lunar pe care îl are personalul auxiliar de 
specialitate în activitate în condiţii identice de 
funcţie, vechime şi nivel al instanţei sau 
parchetului unde a funcţionat înaintea 
eliberării din funcţia de personal auxiliar de 
specialitate şi sporurile, în procent, avute la 
data eliberării din funcţie.  
Constituie vechime în funcţie perioada în care 
personalul auxiliar de specialitate al 
instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe 
lângă acestea a îndeplinit în cadrul instanţelor 
judecătoreşti şi parchetelor de pe lângă acestea 
funcţia de: grefier, grefier statistician, 
grefier documentarist, documentarist, 
grefier informatician, grefier arhivar, 
grefier registrator, grefier dactilograf, 

Argumente pentru susţinere: 
Pentru o reparaţie completă a drepturilor câştigate 
atât de personalul auxiliar de specialitate, drepturi 
înscrise în Norma de aplicare a prevederilor 
referitoare la stabilirea pensiilor de serviciu – HG 
nr.290/7.04.2005  publicată în 
M.O.nr.331/20.04.2005 unde, la art.3 se regăsesc 
explicit funcţiile care beneficiază de pensie de 
serviciu cât şi în art.III din OUG 100/2007. 
Având în vedere modificările intervenite după anul 
1989, în sensul că funcţiile îndeplinite de personalul 
de specialitate prevăzute de Legea nr. 567/2004 au 
suferit mai multe modificări, se impune a se acorda 
dreptul la pensionare înainte de împlinirea vârstei de 
60 ani unei categorii mai mari de salariaţi din rândul 
personalului din justiţie, care au ocupat funcţiile 
precizate şi care de-a lungul timpului au suportat mai 
multe transformări. 
 
Argumente pentru respingere: 
Textul proiectului de lege este acoperitor. 
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statistician, grefier analist programator, 
informatician, secretar, secretar ajutor, 
secretar dactilograf, dactilograf, arhivar, 
registrator, arhivar-registrator, executor 
judecătoresc, agent procedural, aprod, 
referent cu activitate de statistică judiciar ă. 
 
Autor: dep.Răzvan Ionuţ Tanase 
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