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PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA  DEPUTAŢILOR
Comisia pentru muncă şi protecţie socială Nr. 27/323/27 februarie 2002

R A P O R T
asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr 177/2002 privind salarizarea

şi alte drepturi ale magistraţilor

În conformitate cu prevederile art.89 şi 107 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, Comisia pentru muncă şi protecţie socială a fost sesizată
pentru dezbatere pe fond cu proiectul de  Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr 177/2002 privind salarizarea şi alte drepturi
ale magistraţilor, trimis comisiei cu adresa nr. 674 din 16 decembrie 2002.

La întocmirea prezentului raport, Comisia a avut în vedere avizele primite de la Consiliul Legislativ  şi  de la următoarele comisii:
1. Comisia pentru buget, finanţe şi bănci;
2. Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi;

Comisia a fost sesizată cu dezbaterea şi avizarea proiectului de lege mai sus menţionat în procedură de urgenţă.

Proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare, conform prevederilor Constituţionale.

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare stabilirea salarizării şi a celorlalte drepturi pentru magistraţi, având în vedere rolul, răspunderea
şi complexitatea activităţii acestora.

Comisia propune plenului aprobarea proiectului de lege întrucât se impune o nouă reglementare a salarizării personalului din cadrul autorităţii
judecătoreşti, luând în considerare incompatibilităţile legale ale profesiei de magistrat şi prevederile Cartei Europene privind  statutul judecătorului.

La dezbaterea acestui proiect de lege au participat ca invitate din partea Ministerului Justiţiei doamna Cristina Tarcea � secretar de stat şi
doamna Maria Mariţescu - director.

La lucrările comisiei au fost prezenţi 19 deputaţi, din totalul de 20 membri ai comisiei.
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În urma dezbaterii proiectului de lege în şedinţa din data de 25 februarie 2003, Comisia propune adoptarea acestuia  cu următoarele
modificări:

I. Amendamente admise

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

Nr.
crt. Text iniţial Text propus de comisie

(autorul amendamentului)
Motivarea

propunerii amendamentelor
0 1 2 3

1 Articol unic. � Se aprobă Ordonanţa de
urgenţă a Guvernului nr. 177/2002 privind
modificarea şi completarea Legii nr. 10/2001
privind salarizarea şi alte drepturi ale
magistraţilor.

Se propune reformularea textului după cum
urmează:
�Articol unic. � Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr. 177 din 6 decembrie 2002 privind
salarizarea şi alte drepturi ale magistraţilor,
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr. 924 din 18 decembrie 2002, cu următoarele
modificări şi completări:�

Autor: Smaranda Dobrescu

Pentru respectarea normelor de
tehnică legislativă.

2 Articolul 2, alineatul (1)
(1) Indemnizaţiile pentru magistraţi se
stabilesc pe baza valorii de referinţă
sectorială, prevăzută de lege pentru funcţiile
de demnitate publică alese şi numite din
cadrul autorităţilor legislativă şi executivă.
Această valoare, actualizată periodic potrivit
dispoziţiilor legale, se aplică de drept şi
magistraţilor în temeiul prezentei ordonanţe
de urgenţă.

Se propune introducerea în Legea de aprobare a
unui text nou ca punct 1 cu următorul cuprins:
�1. Alineatul (1) al articolului nr. 2 va avea
următorul cuprins:
Art. 2. - (1) Indemnizaţiile pentru magistraţi se
stabilesc pe baza valorii de referinţă sectorială,
prevăzută în Anexa nr. 1 la prezenta ordonanţă
de urgenţă.�

Autor: deputat Smaranda Dobrescu

Întrucât prin OUG nr. 191/2002,
funcţiile de demnitate publică din
cadrul autorităţilor legislativă şi
executivă nu mai sunt salarizate pe
baza valorii de referinţă sectorială,
indemnizaţiile pentru demnitari
fiind stabilite în sume fixe,
trimiterea la modul de salarizare al
acestora cuprinsă în textul
ordonanţei devine inoperantă.
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3 Art. 5 � Magistraţii care posedă titlul ştiinţific
de �doctor în drept� sau �doctor docent în
drept� beneficiază, la cerere, de un spor de
15% din indemnizaţia de încadrare brută
lunară, care se acorda de la data de întâi a
lunii următoare celei în care s-a solicitat.

Se propune introducerea în Legea de aprobare a
unui text nou ca punct 2 cu următorul cuprins:
�2. Articolul 5 va avea următorul cuprins:
Art. 5 � Magistraţii care posedă titlul ştiinţific de
�doctor în drept� sau �doctor docent în drept�
beneficiază de un spor de 15% din indemnizaţia de
încadrare brută lunară, care se acorda de la data de
întâi a lunii următoare celei în care s-a solicitat.�

Autor: deputat Dumitru Buzatu

Pentru o mai bună exprimare.

4 __ Se propune introducerea în Legea de aprobare a
unui text nou ca punct 3 cu următorul cuprins:
�3. După alineatul (3) al articolului 32 se
introduce alineatul (4) cu următorul cuprins:
(4) Pensiile prevăzute la alin. (1), (2) şi (3) care
depăşesc nivelul pensiilor corespunzătoare din
sistemul public de pensii se suportă din bugetul
de stat.�

Autor: deputat Kerekes Karoly

Pentru identitate de soluţie în
stabilirea sumelor de finanţare cu
plata pensiei de serviciu a
magistraţilor.

5 Art. 34. � Magistraţii şi personalul de
specialitate prevăzut de prezenta ordonanţă de
urgenţă beneficiază şi de drepturile stabilite
prin alte acte normative speciale.

Se propune introducerea în Legea de aprobare a
unui text nou ca punct 4 cu următorul cuprins:
�4. Articolul 34 va avea următorul cuprins:
Art. 34. � Magistraţii şi personalul de specialitate
prevăzut de prezenta ordonanţă de urgenţă
beneficiază şi de drepturile stabilite în mod expres
pentru aceştia prin alte acte normative speciale.�

Autor: deputat Smaranda Dobrescu

Pentru claritatea textului şi pentru
evitarea interpretării extensive a
textului în legătură cu acordarea
unor drepturi salariale pentru
magistraţi, prevăzute în legi
speciale.



4

6 __ Se propune introducerea în Legea de aprobare a
unui text nou ca punct 5 cu următorul cuprins:
�5. După articolul 45 se introduce articolul 451
cu următorul cuprins:
Art. 451. � Ministrul Justiţiei, cu avizul
Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale şi al
Ministerului Finanţelor Publice, poate modifica
structura posturilor şi a cheltuielilor cu salariile,
cu încadrarea în numărul maxim de posturi şi în
cheltuielile totale cu salariile, aprobate potrivit
legii.�

Autor: Smaranda Dobrescu

Pentru buna funcţionare a
instanţelor şi pentru organizarea în
cele mai bune condiţii a Institutului
Naţional de Criminologie se
impune crearea posibilităţii de
modificare a structurii posturilor
prevăzute în Anexa nr. 3 la Legea
bugetului de stat pe anul 2003, nr.
630/2002.

Comisia a propus aprobarea proiectului cu  11 voturi pentru şi 4 abţineri.

PREŞEDINTE, SECRETAR,
Smaranda DOBRESCU Pavel TODORAN

Întocmit,
Expert Sorina Steliana SZABO
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