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"Consiliul Superior al Magistraturii 
este garantul independenfei justi(iei" 

(art. 133 alin. 1 din Constitufie, republicatd)

DIRECJIA LEGISLATIE, DOCUMENT ARE §I CONTENCIOS 
Adresa nr. 22527/2019 din data de 24.12.2019
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SECEETAJR GENIEAL
[ Nr»

Doamnei

Silvia-Claudia Mihalcea, 
Secretar general al Camerei Deputafilor

]

Stimatd doamna secretar general,

Ca urmare a adresei dumneavoastra nr. Plx. 616 din data de 11 noiembrie 2019, prin 
care a^i solicitat Consiliului Superior al Magistraturii emiterea avizului cu privire la 
Propunerea legislativa pentru modificarea Ordonanlei de urgenta a Guvemului nr. 92 din 
15 octombrie 2018, pentru modificarea §i completarea unor acte normative in domeniul 
justifiei, va comunicam alaturat Hotararea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii 
nr. 284 Bis din 18 decembrie 2019.

Cu deosebitd considerafie,

Judecator Lia,
S'i; ;Pre^edintele Consiliuly^Sti [istraturiiV-Va%:>

J; ^1/\AVi>
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CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII
PLENUL

HOTARAREA nr. 284 Bis 

din 18 decembrie 2019

Analizand Propunerea legislativa pentru abrogarea dispozitiilor care 

reglementeaza posibilitatea pensionarii anticipate a personalului de specialitate 

juridica din sistemul judiciar (Plx. 616/2019), transmisa spre avizare de Camera 

Deputatilor;
In temeiul dispozitiilor art. 38 alin. (3) din Legea nr. 317/2004 privind 

Consiliul Superior al Magistraturii, republicata, cu modificarile si completarile 

ulterioare, cu majoritatea voturilor valabil exprimate (14 voturi pentru, 3 voturi 
impotriva §i 2 voturi nule);

PLENUL CONSILIULUI SUPERIOR AL MAGISTRATURII
HOTARA§TE:

Art. 1 Avizeaza negativ Propunerea legislativa pentru abrogarea
1
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dispozi^iilor care reglementeaza posibilitatea pensionarii anticipate a personalului
de specialitate juridica din sistemul judicial', pentru considerentele expuse in 

Anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2 - Prezenta hotarare se comunica Camerei Deputajilor, potrivit legii.

Data in Bucure^iti, la data de 18 decembrie 2019

Judecator Lia SAVOMEA 

Pre§edintele Consiliului :a-\1(3
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"Consiliul Superior al Magistraturii 
este garantul indepeiuienfei jusiifiei" 

(art 133 alin. 1 din Constitufie, 
republicata)

Anexd la Hotdrdrea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii
nr. 284 Bis din 18 decembrie 2019____________________

AVIZ

referitor la Propunerea legislativa pentru abrogarea dispozi^iilor care 
reglementeaza posibilitatea pensionarii anticipate a personalului de 

specialitate juridica din sistemul judiciar

In urma examinarii Propunerii legislative pentru abrogarea dispozi^iilor care 
reglementeaza posibilitatea pensionarii anticipate a personalului de specialitate 
juridica din sistemul judiciar, transmisa spre avizare de Camera Deputalilor,

CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII

In temeiul dispozitiilor art. 38 alin. (3) din Legea nr. 317/2004 privind 
Consiliul Superior al Magistraturii, republicata, cu modificarile §i completarile 
ulterioare.

In baza Hotararii nr. 284 Bis din 18 decembrie 2019 a Plenului Consiliului
Superior al Magistraturii:

Avizeaza negativ Propunerea legislativa pentru abrogarea dispozitiilor 
care reglementeaza posibilitatea pensionarii anticipate a personalului de 
specialitate juridica din sistemul judiciar, pentru urmatoarele considerente:

La nivelul Consiliului Superior al Magistraturii au fost analizate efectele 
intrarii in vigoare a prevederilor legale referitoare la posibilitatea pensionarii 
magistratilor.cu vechimea cuprinsa intre 20-25 de ani §i, prin adresa nr. 21835 din 
data de 4 noiembrie 2019, a fost sesizata Comisiei juridice, de numiri, discipline, 
imunitati §i validari din cadrul Senatului Romaniei necesitatea adoptarii unor 
masuri legislative cu caracter de maxima urgenta in vederea desfa§urarii 
corespunzatoare a activitatii instantelor si parchetelor. Cu referire la prevederile 
art. 82 alin. (3) din Legea nr. 303/2004, Consiliul a solicitat sustinerea unui 
amendament care sa vizeze introducerea in Legea pentru aprobarea Ordonanjei de 
Urgenta a Guvemului nr. 92/2018 pentru modificarea si completarea unor acte
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"Consiliul Superior al Magistraturii 
este garantul imlependenfei Justifiei" 

(art. 133 alin. 1 din Constitufie, 
republicata)

Anexa la Hotardrea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii
nr. 284 Bis din 18 decembrie 2019____________________

normative in domeniul justitiei, dupa punctul 10, a unui non punct, punctul 11, cu 
urmatorul cuprins:

„11. Articolul Vse modified ^i va avea urmatorul cuprins:
Prevederile art. I pet. 142 din Legea nr. 242/2018 pentru modiflearea f 

completarea Legii nr. 303/2004 privind statutul judecdtorilor ■j’z procurorilor, cu 
referire la art. 82 alin. (3) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecdtorilor si 
procurorilor, republicatd, cu modifiedrile §i completdrile ulterioare, intrd in 
vigoare la data de 1 ianuarie 2021.”

Ulterior, la solicitarea Ministerului Justitiei privind transmiterea unui punct 
de vedere cu privire la o serie de aspecte decurgand din aplicarea, incepand cu 
01.01.2020, a unor dispozitii din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecatorilor 
§i procurorilor, republicata, cu modificarile §i completarile ulterioare, §i din Legea 
nr. 304/2004 privind organizarea judiciara, republicata, cu modificarile §i 
completarile, aceasta propunere a fost transmisa §i acestei institutii.

Dupa cum se cunoaste, la data de 11 decembrie 2019, Senatul Romaniei, in 
calitate de Camera decizionala, a adoptat Legea pentru aprobarea Ordonantei de 
urgenta a Guvemului nr. 92/2018 pentru modificarea §i completarea unor acte 
normative in domeniul justitiei, actul normativ urmand a fi transmis spre 
promulgare, dupa indeplinirea procedurilor privind exercitarea dreptului de 
sesizare a Curtii Constitutionale.

in ceea ce prive§te pensionarea magistratilor cu vechimea cuprinsa intre 20- 
25 de ani, de§i nu a intrat in vigoare, actul normativ adoptat de Parlamentul 
Romaniei prevede urmatoarele;

„1. Articolul V va avea urmatorul cuprins:
Art. V - Prevederile art. I pet. 142 din Legea nr. 242/2018 pentru 

modificarea fi completarea Legii nr. 303/2004 privind statutul judecdtorilor fi 
procurorilor, cu referire la art. 82 alin. (3) din Legea nr. 303/2004 privind 
statutul judecdtorilor fi procurorilor, republicatd, cu modifiedrile fi completdrile 
ulterioare, intrd in vigoare la data de 1 ianuarie 2022.”

in conditiile in care Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a 
Guvemului nr. 92/2018 pentm modificarea §i completarea unor acte normative in 
domeniul justitiei va intra in vigoare §i daca vor fi insu§ite §i celelalte propuneri 
transmise de Consiliul Superior al Magistraturii referitoare la formarea initials a 
magistratilor, pana la data de 1 ianuarie 2022 se pot asigura resursele umane 
necesare functionarii in conditii normale a sistemului judiciar, nefiind necesara 
abrogarea dispozitiilor mentionate.

in plus, avand in vedere ca in expunerea de motive au fost invocate aspectele 
retinute de Comisia de la Venetia referitoare la pensionarea anticipata a
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"Consiliul Superior al Magistraturii 
este garantul independenfei Justitiei" 

(art. 133 alin. 1 din Constitufie, 
republicata)

Anexa la Hotardrea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii
nr. 284 Bis din 18 decembrie 2019_____________________

judecatorilor §i procurorilor, trebuie mentionat ca acestea se refera la necesitatea 
realizarii unor studii de impact inainte de intrarea in vigoare a masurilor propuse.

Dupa cum se cunoaste, la nivelul Consiliului Superior al Magistraturii a fost 
realizata o analiza privind evolutia situatiei vacantarii/ocuparii posturilor de 
magistrat din perspectiva art. I pet. 142 din Legea nr. 242/2018, cu referire la art. 
82 alin. (3) din Legea 303/2004.

Astfel, pe de-o parte, s-a remarcat ca, raportat la numarul eliberarilor din 
funciie prin decret ca urmare a pensionarii din anii preceden^i, din totalul 
judecatorilor care indeplinesc conditiile de pensionare, in general, aproximativ 
20% dintre ace§tia formuleaza §i cerere de eliberare din func^ie.

In ceea ce ii prive§te pe procurori, in ultimii ani au fost eliberali din funciie 
prin pensionare intre 2,4% §i 4% din media numarului total a acestora. Estimarea 
pentru anul 2020, in condiiiile intrarii in vigoare a dispozi^iilor men^ionate, este 
intre 7% §i 13% din numarul procurorilor in funciie, respectiv intre 20% §i 40% 
din numarul celor care indeplinesc condi^iile de pensionare.

Pe de alta parte, nu trebuie omis ca vacantarea posturilor prin eliberarea din 
flinctie ca urmare a pensionarii este un proces continuu §i dinamic, care nu poate fi 
disociat de procesul de ocupare a posturilor sau de reechilibrarea schemelor de 
personal prin modalitaiile prevazute de lege [absolvirea cursurilor Institutului 
National al Magistraturii, concursul de admitere in magistratura, numirea in 
conditiile art. 33 * din Legea nr. 303/2004, reincadrarea in conditiile art. 83 alin. (3) 
din Legea nr. 303/2004].

Studiul respectiv a subliniat totu§i faptul ca evaluarea s-a raportat la 
tendinlele din anii anteriori §i nu a luat in considerare factorii subiectivi §i 
contextul legislativ specific. Analiza a avut in vedere §i existenia in legisla^ia 
actuala a posibilitatii pensionarii magistraiilor cu o vechime de cel pufin 20 de ani 
in magistratura, sub conditia limitei de varsta de 60 ani.

Date fiind toate aceste aspecte, argumentele invocate in expunerea de 
motive a propunerii legislative nu justifica solu^ia abrogarii dispozi^iilor art. 82 
alin. (3) din Legea nr. 303/2004.

Mai mult, daca abrogarea dispozitiilor de la art. I pet. 142 din Legea nr. 
242/2018, cu referire la art. 82 alin. (3) din Legea nr. 303/2004, ar interveni dupa 
intrarea in vigoare a acestora, adica dupa data de 1 ianuarie 2020, s-ar crea o 
situalie chiar mai nefavorabila magistratilor decat cea existenta in reglementarea 
anterioara modificarilor intervenite prin Legea nr. 242/2018, cand de pensia de 
serviciu puteau beneficia, la implinirea varstei de 60 de ani, §i judecatorii §i 
procurorii cu o vechime in magistratura intre 20 §i 25 de ani, in conditiile 
prevazute de lege.
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Anexa la Hotdrdrea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii
nr. 284 Bis din 18 decembrie 2019__________ ________

•v.

Intr-0 astfel de situa|ie, daca s-ar dori revenirea la solu^ia legislativa 
anterioara, propunerea legislativa ar trebui formulata in sensul modificarii art. I 
pet. 142 din Legea nr. 242/2018, cu referire la art. 82 alin. (3) din Legea nr. 
303/2004, prin preluarea prevederilor acestui alineat din reglementarea anterioara 
modificarilor intervenite prin Legea nr. 242/2018.

Judecator Lia SAVONEA 
Pre^edintele Consiliului.Su|terlor al Magistraturii
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