
Comisia juridica, de numiri, 
disciplina, imunitafi §i validari

Nr. XIX/ 37/2020/10.03.2021

RAPORT
asupra Propunerii legislative pentru abrogarea dispozitiilor care reglementeaza 

posibilitatea pensionarii anticipate a personalului de specialitate juridica din sistemul
judiciar

(L84/2020)

in conformitate cu prevederile arL70 din Regulamentul Senatului, republicat, Comisia 
juridica, de numiri, disciplina, imunita^i ji validari prin adresa nr. L84/2020 din data de 
17.02.2020, a fost sestzata de catre Biroul permanent al Senatului, in vederea dezbaterii ^i 
elaborarii raportului asupra Propunerii legislative pentru abrogarea dispozitiilor care 
reglementeaza posibilitatea pensionarii anticipate a personalului de specialitate 
juridica din sistemul judiciar, avand ca initiator!: Dirca George-Edward - senator USR; Arsu 
Alin-Ionut - deputat USR; Barna Hie Dan - deputat USR; Benga Tudor - Vlad - deputat USR; 
Botez Mihai-Catalin - deputat USR; Bulai lulian - deputat USR; Chichirau Cosette-Paula - 
deputat USR; Cosma (Abu-Amra) Lavinia-Corina - deputat USR; Dan Nicujor Daniel - deputat 
USR; Dehelean Silviu - deputat USR; Drula Catalin - deputat USR; Duru? Vlad-Emanuel - 
deputat USR; Ion Stelian-Cristian - deputat USR; lurijnifi Cristina-lonela - deputat USR; 
Lupescu Dumitru - deputat USR; Nasui Claudiu-Iulius-Gavril - deputat USR; Pop Rare§-Tudor - 
deputat USR; Popescu Nicolae-Daniel - deputat USR; Prisnel Adrian-Claudiu - deputat USR; 
Pruna Cristina-Madalina - deputat USR; Radulescu Dan-Razvan - deputat USR; Rodeanu 
Bogdan-Ionel - deputat USR; Seidler Cristian-Gabriel - deputat USR; Stanciu-Viziteu Lucian- 
Daniel - deputat USR; Ungureanu Emanuel-Dumitru - deputat USR; Vlad Sergiu Cosmin - 
deputat USR; Zainea Cornel - deputat USR.

Propunerea legislativa are ca obiect de reglementare: (i) abrogarea dispozitiilor 
art. .l pet. 142 din Legea nr.242/2018 pentru modificarea si completarea Legii nr.303/2004 
privind statutul judecatorilor ^i procurorilor, cu modificarile si completarile ulterioare, cu
referire la dispozitiile art.82 alin.(3) din Legea nr.303/2004; (ii) abrogarea art.V din 
Ordonante de urgenta a Guvernului nr.92/2018 pentru modificarea si completarea 
unor acte normative in domeniul justitiei.
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Prin art. 1 pet. 142 din Legea nr. 242/2018 pentru modificarea si compietarea Legii nr. 
303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor, Parlamentul a modificat alin. (13-(3), 
(5) si (6] ale art. 82 din Legea nr. 303/2004 privind statuturjudedtbrilor si procurorilor, 
republicata m Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 826 din 13 septembrie 2005, cu 
modificarile §i completarile ulterioare. Potrivit alin. (3} al art. 82, astfel-.cum a fost modificat, s- 
a prevazut: „De pensia de serviciu prevdzuta la alin. (1) beneficiazd, la cerere, inainte de 
implinirea varstei de 60 de ani, si judeedtorii, procurorii si magistratii-asistenti de la fnalta 
Carte de Casatie p Justitie ^i judeedtorii si magistratii-asistenti de la Curtea Constitutionald cu o 
vechime intre 20 si 25 de ani numai in aceste functii, in acest caz cuantumul pensiei fund 
micsorat cu 1% din baza de calcul prevdzuta la alin. (1), pentru fiecare an care lipseste din 
vechimea integrald in aceste functii."

Prin O.U.G. nr. 92/2018, Guvernul a prorogat termenul pentru intrarea m vigoare a 
prevederilor art. 1 pet. 142 din Legea nr. 242/2018 cu referire la art. 82 alin. (3) din Legea nr. 
303/2004 astfel: art. V “Prevederile art. I pet. 142 din Legea nr. 242/2018 pentru modificarea s/ 
compietarea Legii nr. 303/2004 privind statutul Judecatorilor si procurorilor, cu referire la art. 
82 alin. (3) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecatorilor s/ procurorilor, republicata, cu 
modificarile f completarile ulterioare, intrd in vigoare la data de 1 ianuarie 2020." Ulterior, 
O.U.G. nr. 92/2018 a fost aprobata prin Legea nr. 239/2019 (lege publicata in Monitorul 
Oficial, Partea I, nr. 1024 din 19 decembrie 2019), care a prelungit termenul de prorogare sus 
mentionat si a modificat art. V din O.U.G. nr. 92/2018 astfel; "Art. V. - Prevederile art. I pet. 
142 din Legea nr. 242/2018 pentru modificarea si compietarea Legii nr. 303/2004 privind 
statutul judecdtorilor $i procurorilor, cu referire la art 82, alin. (3) din Legea nr. 303/2004 
privind statutul judecdtorilor si procurorilor, republicata, cu modificdrile s; completarile 
ulterioare, intrd in vigoare la data de 1 ianuarie 2022.”

Inijiativa legislativa a fost adoptata de Camera Deputa(ilor potrivit art.75 alin.(2) teza a 
Ill-a din Constitutia Romaniei, republicata.

Consiliul Legislativ a analizat propunerea legislativa §i a transmis un aviz favorabil 
cu observatii si propuneri.

Comisia economic si social a analizat propunerea legislativa si a transmis un aviz
favorabil.

Comisia pentru drepturile omului, egalitate de ^anse, culte ^i minoritaji a analizat 
propunerea legislativa §i a transmis un aviz negativ.

Comisia pentru munca, familie si protectie sociala a analizat propunerea legislativa 
§i a transmis un aviz negativ.

Pe agenda Comisiei juridice, de numiri, discipline, imunitaji ?! validari, se afla si 
initiativa parlamentara inregistrata cu Plx nr. 615/2019, respectiv L85/2020 avand ca 
obiect modificarea art. V din OUG nr. 92/2018 in sensul prelungirii pana la data de 1 ianuarie 
2021 a prorogarii termenului pentru intrarea in vigoare a prevederilor art. 1 pet. 142 din 
Legea nr. 242/2018 cu referire la art. 82 alin. (3) din Legea nr. 303/2004.

Potrivit art. 74 alin. (4) si (5) din Regulamentul Senatului, "in cazul in care o comisie 
examineazd in fond mai multe proiecte de lege s; propuneri legislative care au 
acelasi obiect de reglementare, aceasta va intocmi un singur report de admitere, cu respectarea 
prevederilor alin. (1) - (3)", iar pentru fiecare dintre celelalte proiecte de lege sau propuneri 
legislative se intocmeste report de respingere.
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in vederea examinarii in comun a celor doua proiecte de acte normative - L84/2020 ?! 
L85/2020 mai sus mentionate, la data de 1 martie 2021, Comisia juridica a analizat ji 
punctele de vedere transmise anterior de Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) asupra 
celor doua propuneri legislative si a constatat ca CSM a transmis doua avize distincte pentru 
cele doua propuneri legislative, respectiv: Hotararea nr. 284 Bis din 18 decembrie 2019 - 
aviz negativ pentru propunerea L84/2020 si Hotararea nr. 284 din 18 decembrie 2019 - 
av/z favorabil pentru propunerea L85/2020.

Luand in considerate oportunitatea adoptarii unei solutii legislative unice in cuprinsul 
propunerii legislative cu nr. L85/2020, respectiv cea a abrogarii de la data de 1 ianuarie 
2022, a prevederilor articolului 1 punctul 142 (cu referire la art 82 alin. (3) din Legea 
nr. 303/2004, republicatd] din Legea nr. 242/2018 pentru modificarea si completarea 
Legii nr. 303/2004 privind statutul judecatorilor ^i procurorilor, Comisia Juridica a solicitat 
si a obtinut un punct de vedere pozitiv adoptat de plenul CSM cu privire la abrogarea 
prevederilor vizand pensionarea magistratilor cu vechimea cuprinsa intre 20 ?! 25 de ani, cu 
revenirea la forma alin. (3) al art. 82 din Legea nr. 303/2004 dinaintea modificarii operate 
prin Legea nr. 242/2018.

In conformitate cu prevederile art.63, alin.(lX la dezbaterea proiectului in §edinta 
comisiei din data de 10 martie 2021, au participat domnul Alexandra Dimitriu, secretar de 
stat din cadrul Ministerului Justi^iei, doamna judecator Andreea Simona Uzlau, director al 
Direc^iei legisla^ie, documentare ji contencios §i domnul judecator Constantin Nicolae, sef 
serviciu al Serviciului legislate ?! documentare in cadrul Consiliului Superior al Magistraturii.

In $edinj;a din 10 martie 2021, desfa§urata on-line 5i la sediul Senatului, membrii 
Comisiei juridice au analizat, in temeiul art. 74 alin. (4) fi (5) din Regulamentul Senatului in 
vigoare, prezenta inijiativa legislativa, inregistrata cu L84/2020 - Propunere legislativa 
pentru abrogarea dispozitiilor care reglementeaza posibilitatea pensiondrii anticipate a 
personalului de specialitate juridica din sistemul Judiciar, impreuna cu propunerea legislativa 
inregistrata cu L85/2020 - Propunere legislativa pentru modificarea Ordonantei de 
urgenta a Guvernului nr.92 din 15 octombrie 2018, pentru modificarea si completarea 
unor acte normative in domeniul justitiei, intrucat, in esenfa, ambele propuneri legislative 
reglementeaza cu privire la dispozijiile art. I pet. 142 din Legea nr. 242/2018, cu referire la 
art. 82 alin. (3) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor, 
republicata, cu modificarile ^i completarile ulterioare.

Intrucat Comisia juridica a hotarat sa adopte, cu majoritate de voturi ale membrilor 
prezenji, un raport de admitere asupra Propunerii legislative pentru modificarea 
Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.92 din 15 octombrie 2018, pentru modificarea 
si completarea unor acte normative in domeniul justitiei - L8S/2020, cu amendamente 
admise, cuprinse in anexa care face parte integranta din raport, pe cale de consecinta, in 
conformitate cu dispozitiile art. 74 alin. (4) fi (5) din Regulamentul Senatului in vigoare, 
Comisia juridica a hotarat cu maioritate de voturi ale membrilor prezenji, adoptarea unui 
raport de respingere a Propunerii legislative pentru abrogarea dispozitiilor care 
reglementeaza posibilitatea pensionarii anticipate a personalului de specialitate 
juridica din sistemul judiciar - L84/2020.

In cadrul dezbaterilor celor doua initiative legislative, membrii Comisiei s-au raportat 
la prevederile art. 58 alin. (2) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislativa 
pentru elaborarea actelor normative, potrivit carora; Jn situatii temeinic Justiflcate, prin 
exceptie de la prevederile alin. (1), actele normative de importanta fi complexitate deosebitd pot
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fi modificate, completate sau, dupa caz, abrogate de autoritatea emitenta si in perioada 
cuprinsd intre data publicdrii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si data prevdzutd 
pentru intrarea lor in vigoare, cu conditio ca interventiile propose sd intre in vigoare la aceeasi 
data cu actul normativsupus evenimentului legislativ."

Comisia juridica, de numiri, disciplina, imunita^i §i validari supune spre dezbatere 
adoptare, Plenului Senatului, raportul de respingere §i propunerea legislativa.

Prin continutul sau normativ, proiectul de lege face parte din categoria legilor organice 
si urmeaza a fi adoptat in conformitate cu prevederile art.76 alin.(l) din Constitu^ia Romaniei, 
republicata.

Potrivit prevederilor art.75 alin.[l) din Constitu^ia Romaniei, republicata, §i ale art.92 
alin.(8] pet 2 din Regulamentul Senatului, m vigoare, Senatul este Camera decizionala.
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