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AVIZ
referitor la propunerea legislativa pentru modificarea Ordonantei 

de urgenta a Guvernului nr.92 din 15 octombrie 2018, 
pentru modificarea si completarea unor acte 

normative in domeniul justitiei

Analizand propunerea legislativa pentru modificarea 

Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.92 din 15 octombrie 2018, 
pentru modificarea si completarea unor acte normative in 

domeniul justitiei, transmisa de Secretarul General al Camerei 

Deputatilor cu adresa nr.Plx615/l 1.11.2019 si inregistrata la Consiliul 

Legislativ cu nr.D980/12.11.2019,

CONSILIUL LEGISLATIV

in temeiul ait.2 alin.(l) lita) din Legea nr.73/1993, republicata §i al art46(2) 

din Regulamentul de organizare §i fiinctionare a Consiliului Legislativ,
Avizeaza favorabil propunerea legislativa, cu urmatoarele 

observatii §i propuneri:
1. Prezenta propunere legislativa are ca obiect modificarea art.V 

din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.92/2018 in sensul 

ammarii tennenului de intrare in vigoare a prevederilor art. 82 

alin.(3) din Legea nr.303/2004 privind statutul judecatorilor si 
procurorilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Prin confinutul sau normativ, propunerea legislativa face parte 

din categoria legilor organice, fiind incidente dispozitiile art.73 

alin.(3) lit.l) din Constitutia Romaniei, republicata, iar in aplicarea 

prevederilor art.75 alin.(l) din Legea fundamentala, prima Camera 

sesizata este Camera Deputatilor.
2. Referitor la solutiile normative preconizate in prezenta 

propunere, precizam ca art.82 alin.(3) din Legea nr.303/2004 s-a 

modificat prin art.I pet. 142 din Legea nr.242/2018 pentru modificarea



si completarea Legii iir.303/2004 privind statutul judecatorilor si 
procurorilor, stabilindu-se ca, de pensia de serviciu prevazuta de lege 

„beneficiaza, la cerere, inainte de implinirea varstei de 60 de ani, §i
A

judecatorii, procurorii si magistratii-asistenti de la Inalta Curte de 

Casatie §i Justitie si judecatorii si magistratii-asistenti de la Curtea 

Constitutionala cu o vechime intre 20 si 25 de ani numai in aceste 

fUnctii, in acest caz cuantumul pensiei fiind micsorat cu 1% din baza 

de calcul prevazuta de lege, pentru fiecare an care lipse^te din 

vechimea integrala in aceste functii”.
Raportat la momentul avizarii prezentei propuneri legislative, 

semnalam ca norma mentionata mai sus nu produce inca efecte juridice, 
deoarece prin art.V din Ordonanta de urgenta a Guvemului nr.92/2018 s-a 

stabilit ca ,d?revederile art.I pctl42 din Legea nr.242/2018 pentru 

modificarea §i completarea Legii nr.303/2004 privind statutul judecatorilor 

si procurorilor, cu referire la art.82 alin.(3) din Legea nr. 
303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor, republicata, cu 

modificarile §i completarile ulterioare, intra in vigoare la data de 1 

ianuarie 2020”.
3. Menlionam ca o alta propunere legislativa, care urmareste 

abrogarea art.I pet 142 din Legea nr,242/2018 pentru modificarea §i 
completarea Legii nr.303/2004 privind statutul judecatorilor §i 
procurorilor, cu referire la art.82 alin.(3) din Legea nr.303/2004, 
precum §i abrogarea art.V din Ordonanta de urgenta a Guvemului 
nr.92/2018, articol a carui modificare se urmare§te prin prezenta 

propunere, a fost transmisa Consiliului Legislativ spre avizare de 

catre Secretaml General al Camerei Deputalilor, cu adresa 

nr.Plx616/11.11.2019 aflandu-se in prezent in curs de avizare.
Pentm sistematizarea legislatiei §i promovarea unei solutii 

unice, avand in vedere faptul ca cele doua propuneri legislative 

urmaresc acela§i scop, dar confin dispozitii diferite privind aceea^i 
problematica, sugeram dezbaterea concomitenta a acestor proiecte, in 

vederea adoptarii unui singur act normativ.
4. Daca se opteaza pentru solufia normativa cuprinsa in 

prezenta propunere, cu referire la textul inaintat spre avizare, 
formulam urmatoarele observatii:

4.1. intrucat se urmareste modificarea unui singur element 

stmctural al actului normativ de baza, pentru respectarea exigentelor 

de tehnica legislativa, este necesara reformularea titlului, astfel:
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„Lege pentm modificarea art.V din Ordonanta de
urgenfa a Guvernului nr.92/2018 pentm modificarea si completarea 

unor acte normative in domeniul justitiei”.
4.2. La formula introductiva, cuvantul „Lege” se va reda cu 

litera mica.
4.3. Partea dispozitiva a articolului unic va fi reformulata,

astfel:
„Articol unic. - Articolul V din Ordonanta de urgenta a 

Guvernului nr.92/2018 pentm modificarea §i completarea unor acte 

normative in domeniul justitiei, publicata in Monitoml Oficial al
Romaniei, Partea I, nr.874 din 16 octombrie 2018, se modiflca §i 
va avea urmatorul cuprins:”.

in continuare se va reda textul propus pentm art.V, in debutul 

caruia se va insera expresia „Art.V.-”.

PRt/SElPiNii

dr. D^ag05

Bucure§ti /
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EVENIMENTE SUFERITE de actui...
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