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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

Comisia pentru muncă şi protecţie socială 
 
 
Bucureşti, 21 noiembrie 2022 

Nr. 4c-9/752 
  
 
 

Către 
Comisia juridică de disciplină și imunități 

Doamnei preşedinte Cătălina-Laura Vicol-Ciorbă 
 

 
Vă înaintăm, alăturat, raportul preliminar asupra proiectului de 

Lege pentru completarea art.23 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 

nr.27/2006 privind salarizarea şi alte drepturi ale judecătorilor, 

procurorilor şi altor categorii de personal din sistemul justiţiei, precum şi 

pentru completarea art.671 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, trimis Comisiei 

pentru muncă şi protecţie socială şi Comisiei juridice de disciplină și 

imunități, cu adresa nr. PLx 540/2022 din 26 septembrie 2022, pentru 

dezbatere pe fond. 

 
 

PREŞEDINTE, 
ADRIAN SOLOMON 
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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

Comisia pentru muncă şi protecţie socială 
 
Bucureşti, 21 noiembrie 2022 

Nr. 4c-9/752 
 
 

RAPORT   PRELIMINAR 
asupra proiectului de Lege pentru completarea art.23 din 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.27/2006 privind salarizarea 
şi alte drepturi ale judecătorilor, procurorilor şi altor categorii de 

personal din sistemul justiţiei, precum şi pentru completarea 
art.671 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 

 
 

În temeiul art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 
cu modificările şi completările ulterioare, Comisia pentru muncă şi 
protecţie socială şi Comisia juridică de disciplină și imunități, au fost 
sesizate, prin adresa nr. PLx 540/2022 din 26 septembrie 2022, cu 
dezbaterea pe fond a proiectului de Lege pentru completarea art.23 din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.27/2006 privind salarizarea şi alte 
drepturi ale judecătorilor, procurorilor şi altor categorii de personal din 
sistemul justiţiei, precum şi pentru completarea art.671 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. 
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Proiectul de lege are ca obiect de reglementare completarea 
art.23 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 27/2006 și a art.671 din 
Legea nr.567/2004, cu alineate noi prin care se propune ca judecătorii, 
procurorii, personalul asimilat acestora şi magistraţii asistenţi, care 
beneficiază de compensaţia lunară pentru chirie şi care contractează un 
credit ipotecar/imobiliar destinat achiziţionării unei locuinţe, să poată opta 
ca suma acordată cu titlu de chirie să poată fi folosită de către aceştia 
pentru plata ratei sau a unei fracţiuni din rata aferentă creditului. 
 

La întocmirea prezentului raport preliminar, Comisia pentru 
muncă şi protecţie socială a avut în vedere: 
 avizul favorabil al Consiliului Legislativ (nr.589/24.05.2022) 
 avizul negativ al Consiliului Economic şi Social (nr.2824/10.05.2022) 
 avizul negativ al Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele 

minorităţilor naţionale (nr.4c-6/596/19.10.2022) 
 punctul de vedere favorabil al Guvernului. 
 

La lucrările comisiei au participat deputaţii, membri ai comisiei, 
conform listei de prezenţă. 
 

Membrii Comisiei pentru muncă şi protecţie socială au dezbătut 
proiectul de lege şi documentele conexe în şedinţa din 15 noiembrie 2022 
şi au hotărât, cu majoritate de voturi (7 abţineri), respingerea 
proiectului de lege, din următoarele considerente: 

 măsurile propuse prin iniţiativa legislativă sunt inadecvate şi 
inoportune, nefiind susţinute de niciun argument obiectiv, întrucât 
scopul beneficiului acordat a fost acela de a asigura o locuință de 
serviciu pentru aceste categorii socio-profesionale, și nu o locuință 
personală; 

 nu se menţionează ce se întâmplă cu indemnizaţia aferentă atunci 
când beneficiarul îşi schimbă locul de reşedinţă şi ar avea nevoie de 
o locuinţă de serviciu sau o locuinţă cu chirie în altă localitate. 
Corelativ, proiectul de lege este de natură să descurajeze 
mobilitatea magistraţilor; 

 se induce o situaţie discriminatorie faţă de alte categorii socio-
profesionale (profesori, medici, funcţionari cu statut special, etc.) 
care îşi desfăşoară activitatea în altă localitate decât cea de 
domiciliu. 
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La dezbateri au participat, în conformitate cu prevederile art.56 şi 
57 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi 
completările ulterioare, din partea Ministerului Justiţiei: 

- dna Roxana Momeu – Secretar de Stat 
- dna Melinda Popescu-Stoica – consilier juridic. 
 
Proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare, conform 

prevederilor art.73 alin.(1) din Constituţia României, republicată.  
 
Proiectul de lege a fost adoptat de Senat, în calitate de primă 

Cameră sesizată, în şedinţa din 21 septembrie 2022. 
 

Camera Deputaţilor este Cameră decizională, potrivit prevederilor 
art.75 din Constituţia României şi ale art.92 alin.(9) pct.2 din 
Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
 

 
 PREŞEDINTE,   SECRETAR, 
 Adrian Solomon   Dan-Constantin Şlincu  

 
 
 
 
 
 
 
 
Şef birou Lidia Vlădescu 

 
Întocmit,  
Consilier parlamentar Sorina Szabo 
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