
EXPUNERE DE MOTIVE

Sectiunea 1
Titlul prezentului proiect de act normativ Lege pentru modificarea §i completarea Legii nr. 
567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instan^elor judecatore§ti §i 
al parchetelor de pe langa acestea §i al personalului care func^ioneaza in cadrul Institutului

National de Expertize Criminalistice

Secfiunea a 2-a
Motivul emiterii actului normativ

1. Descrierea situatiei actuate
1.1 In infaptuirea actului de justi^ie, activitatea desfa§urata de personalul auxiliar de 

specialitate constituie un real sprijin pentru judecatori §i procurori, competenta §i 
indeplinirea corecta a sarcinilor care le revin jucand un rol important in buna desfa§urare a 

intregii activita^i a instan^elor judecatore§ti |i parchetelor de pe langa acestea.
Grefierul roman intocme§te numeroase acte procedurale, contribuind in mod 

semnificativ la solu^ionarea cu celeritate a cauzelor aflate pe rolul instan^elor judecatore§ti.
In prezent, statutul personalului auxiliar de specialitate este reglementat prin Legea 

nr.567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanjelor 

judecatore§ti §i al parchetelor de pe langa acestea §i al personalului care functioneaza in 

cadrul Institutului National de Expertize Criminalistice, cu modificarile §i completarile 

ulterioare.
Aplicarea dispoziliilor Legii nr.567/2004 privind statutul personalului auxiliar de 

specialitate al instan^elor judecatore§ti §i al parchetelor de pe langa acestea a relevat o serie 

de aspecte a caror modificare apare necesara pentru asigurarea funclionarii eficiente a 

sistemului judiciar.

2. Schimbari preconizate
Prin proiectul de Lege mai sus-men^ionat au fost au fost modificate §i completate 

articole care reglementeaza cariera, drepturile §i obligatiile grefierilor; astfel, propunerile 

de reglementare vizeaza, in principal, urmatoarele aspecte:



a) Eliminarea sintagmei auxiliar, atat din titlul acestui act normativ, cat §i din toate 

dispozitiile cuprinse in acesta, termenul fiind unul nepotrivit, avand in vedere 

indeosebi pregatirea eminamente juridica, precum §i caracteristicile activita^ii 
profesionale a acestei categorii profesionale, care i§i desfa§oara activitatea in mod 

direct impreuna cu judecatorii §i/sau procurorii. Astfel, propunem ca prezenta lege sa 

reglementeze statutul personalului de specialitate judiciara, al personalului care 

ocupa alte func^ii de specialitate §i al personalului conex din cadrul instan^elor 

judecatore§ti §i al parchetelor de pe langa acestea. Propunem, astfel, redenumirea 

categoriei profesionale intrucat, personalul de specialitate judiciara - grefierul 
contribuie la infaptuirea actului de Justi{ie, jedin^ele de judecata §i anchetele penale 

neputandu-se desfa§ura fara participarea acestei categorii profesionale; totodata, 
personalul care ocupa alte func^ii de specialitate in cadrul instantelor judecatore§ti §i al 
parchetelor de pe langa acestea constituie un real sprijin pentru Judecatori §i procurori, 
activitatea acestei categorii de personal §i indeplinirea corecta a sarcinilor care ii revin 

jucand un rol important in buna desfa§urare a intregii activitati a instan^elor judecatore§ti §i 
a parchetelor de pe langa acestea;

b) Pomind de la argumentele expuse mai sus, prin prezentul proiect de act normativ se 

propune clasificarea acestei categorii profesionale astfel:
1. Personalul de specialitate judiciara al instantelor judecatore§ti §1 al parchetelor de 

pe langa acestea este format din grefieri;
2. Personalul care ocupa alte func^ii de specialitate in cadrul instan^elor judecatore§ti 

§i parchetele de pe langa acestea este format din: grefieri statisticieni, grefieri 
documentari§ti, grefieri arhivari, grefieri registratori §i speciali§ti IT.

f

c) Organizarea concursului de admitere la §coala Nationala de Grefieri ori de cate ori este 

necesar - modificarea are ca scop inlaturarea limitarii organizarii unui singur concurs de 

admitere la ^coalaNa^ionala de Grefieri pe an, fiind necesar sa se tina cont de numarul de 

posturi vacante in sistem §i de faptul ca admiterea la §coala Na^ionala de Grefieri este 

principala modalitate de admitere in profesie;

d) Recrutarea acestei categorii profesionale sa se realizeze doar prin intermediul unita^ilor 

de baza situate (a baza sistemului, inclusiv pentru absolventii §colii Najionale de Grefieri - 
modul in care sunt repartiza^i, in prezent, absolventii §colii Nationale de Grefieri la nivelul 
instantelor §i parchetelor este unul injust, prin posibilitatea pe care le-o confera acestora de 

a fi numi^i direct la unita^ile superioare. In aceste condi^ii principiul promovarii in func^ii



de executie la unitatile superioare ierarhic este unul golit de con^inut, procedura de 

promovare in functii de executie la unitatile superioare fiind nejustiflcata in aceasta forma;

e) In cazul in care activitatea instan^elor sau parchetelor nu se poate desfa§ura in conditii 
normale din cauza numarului mare de posturi vacante, recrutarea grefierilor se poate 

realiza prin concurs pentru ocuparea posturilor vacante, cu men^iunea ca la acest concurs 

vor putea participa doar persoanele care indeplinesc, printre altele, condi^ia unei vechimi in 

func^ii juridice de cel pu^in 3 ani. Dupa numirea in func^ia de grefier, aceste persoane sunt 
obligate sa urmeze, pe o perioada de 3 luni, un curs de formare profesionala in cadrul §colii 
Na^ionale de Grefieri. Acest concurs se poate desfa§ura doar daca posturile vacante de la
^ A

Inalta Curte de Casa^ie §i Justi^ie, Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casa^ie §i Justitie 

sau la Direc^ia Nationals Anticorup^ie, Direc^ia de Investigare a Infractiunilor de 

Criminalitate Organizata §i Terorism, cur^ile de apel §i parchetele de pe langa cur^ile de 

apel, tribunal §i parchetele de pe langa tribunal nu au fost ocupate in urma concursurilor de 

promovare la instance sau parchete superioare;

f) Modificarea §i completarea prevederilor referitoare la organizarea §i func^ionarea §colii 
Na^ionale de Grefieri, dupa cum urmeaza:

1. Introducerea, printre atribu^iile §colii Na^ionale de Grefieri, §i a activitafii de 

formare a formatorilor (personalului de instruire al §colii), dispozifia introdusa 

dand posibilitatea organizarii de catre §coala Nafionala de Grefieri §i a unor 

activita^i de formare a formatorilor, din fonduri bugetare, in prezent acestea, 
putandu-se realiza doar in cadrul unor programe cu finantare externa. Este de 

men^ionat, sub acest aspect ca potrivit Regulamentului de organizare |i 

func^ionare al §colii Na^ionale de Grefieri, aprobat prin Hotararea Consiliului 
Superior al Magistraturii nr. 183/2007, cu modificarile §i completarile 

ulterioare, in cadrul §colii este infiin^at un departament de formare a formatorilor, care are 

prevazute in mod expres atribufii privind recrutarea, formarea §i evaluarea personalului de 

instruire.
2. Introducerea unor noi dispozi^ii care sa constituie temeiul legal pentru salarizarea 

la plata cu ora a personalului de instruire al §colii Na^ionale de Grefieri, colaboratori 
extemi, care desfa§oara activita^i didactice la formarea ini^iala, in cadrul formarii continue 

sau in cadrul formarii formatorilor;
3. Reglementarea explicita a modului de cuantificare a normei didactice pentru 

activitaple didactice ale §colii, in funcfie de care se va face salarizarea personalului de 

instruire la plata cu ora;



4. Salarizarea personalului de instruire la plata cu ora este propusa a se realiza intr-o 

modalitate unitara, indiferent de tipul actiVitalii de formare desfa§urate de catre formatori 
(pentru formare initiala, continua sau pentru formarea formatorilor);

5. reglementarea posibilitatii suportarii din bugetul §colii Nationale de Grefieri a 

cheltuielilor de cazare masa §i pentru personalul de instruire (recrutat inclusiv din randul 
judecatorilor, procurorilor sau altor speciali§ti) care participa la activitati de formare a 

formatorilor;
6. Reglementarea posibilitatii suportarii din bugetul §colii Na^ionale de Grefieri a 

cheltuielilor de transport pentru personalul de instruire care participa la activitati de 

formare a formatorilor. S-a prevazut ca toate cheltuielile presupuse de participarea 

personalului de instruire la activitati de formare a formatorilor (fie in calitate de 

participant!, fie in calitate de formatori) sa fie suportate din bugetul §colii Nationale de 

Grefieri, intrucat formarea formatorilor proprii se realizeaza, in primul rand, in interesul 

§colii;
7. Reglementarea posibilitatii suportarii din bugetul §colii Nationale de Grefieri a 

cheltuielilor legate de cazarea membrilor Consiliului de conducere, care nu au domiciliul 
in Bucure§ti, ocazionate de participarea la §edintele Consiliului de conducere.

g) Reglementarea conditiei de studii superioare juridice la numirea in functia de grefier 

avand in vedere indeosebi pregatirea eminamente juridica, precum §i caracteristicile 

activitatii profesionale a acestei categorii profesionale, care i|i desfa§oara activitatea 

in mod direct impreuna cu judecatorii §i/sau procurorii;

h) Reglementarea §i a conditiei de studii superioare juridice la numirea in functiile de 

grefieri arhivar §i registrator avand in vedere atat faptul ca aceasta functie a fost introdusa 

prin Legea nr. 153/2017, cat §i faptul ca la nivelul curtilor de apel s-au sustinut la 

finalul anului 2018 examene/concursuri pentru transformarea acestor posturi, din 

studii medii in posturi cu studii superioare, nevalidate in prezent avand in vedere 

neconcordanta existenta intre functiile reglementate de Legea nr. 567/2004 §i cele 

introduse prin Legea nr. 153/2017. Mai mult decat atat, tematica §i bibliografia care a stat 
la baza organizarii concursurilor pentru ocuparea posturilor de grefieri arhivari §i grefieri 
registrator!, au in vedere dispozitiile din Cod penal, Codul civil, Codul de procedura penala 

§i Codul de procedura civila, materii care se invata la facultatile cu profil juridic.

i) Modificarea legislatiei referitoare la organizarea concursurilor §i a examenelor de 

promovare dat fiind faptul ca, in prezent, principiul promovarii in functii de executie



la unitatile superioare ierarhic este unul golit de con^inut in condi^iile in care legea 

permite ocuparea unor posturi vacante direct la instante/parchete superioare;

j) Modificarea legisla^iei in vigoare in conformitate cu Decizia Cur^ii Constitu^ionale 

nr.270/2015 publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.420 din 12 iunie 2015;

k) Unificarea, sub aspect terminologic, a legisla^iei primare in ceea ce prive§te categoria 

speciali§tilor IT;

1) Acordarea concediului anual de odihna de 35 de zile lucratoare;

m) Constituirea unui fond de rezerva pentru posturile de personal de specialitate judiciara 

§i a personalului care ocupa alte func^ii de specialitate, intrucat nu exista un fond de 

rezerva (a§a cum exista pentru magistra^i) instan^ele judecatore§ti §i parchetele trebuie sa 

aiba, mereu, la dispozitie posturi vacante - func^ii de execu^ie, in vederea incadrarii 
grefierilor ce revin pe posturi sau care opteaza pentru continuarea activita^ii la o instanta 

sau un parchet la care au dreptul sa func^ioneze, potrivit legii, tinand seama §i de faptul ca 

la concursurile de promovare in func^ii de conducere se poate inscrie orice grefier care 

indepline§te conditiile prevazute de art.45 din actul normativ mai sus-menponat, indiferent 
ca i§i desfa§oara sau nu activitatea in cadrul instan^ei judecatore|ti sau parchetului la care 

se afla postul de conducere pentru care concureaza;

n) Completarea art.93 din lege care define§te nopunea de vechime in specialitate;

o) Modificarea dispozipilor referitoare la dreptul personalului de specialitate j udiciara §i al 
personalului care ocupa alte funcpi de specialitate la pensia de serviciu, precum §i , 
acordarea unei pensii speciale de invaliditate pentru personalul anterior menponat care |i-a 

pierdut total sau partial capacitatea de munca - acordarea beneficiului pensiei de serviciu 

pentru personalul auxiliar de specialitate din instance §i parchete cu o vechime continua de 

25 de ani in specialitate, din care cel pupn 15 ani in funcpe, fara a fl necesara indeplinirea 

unei condipi de varsta, este justificata de importanta §i natura activitapi depuse de catre 

aceasta categorie de personal (nu trebuie omis aspectul ca grefierii au instituite prin lege 

acelea§i incompatibilitap §i interdicpi ca §i magistrapi). Astfel, prin prisma acestor 

interdicpi, coroborate cu celelalte constrangeri fire§ti ale profesiei (obligapa de a pastra 

secretul profesional, confidenpalitatea lucrarilor, depunerea anuala a declarapilor de avere 

§i interese, respectarea dispozipilor codului deontologic al profesiei etc), acordarea pensiei



de serviciu persoanelor cu o vechime continua de 25 de ani in specialitate, fara a fi 
condijionata de implinirea varstei de 60 de ani, a fost o masura justificata. Prin eliminarea 

acestei conditii se intentioneaza, pe de o parte, recompensarea stabilitatii persoanelor in 

munca desfa§urata in acest domeniu, dar §i, pe de alta parte, incurajarea §i ob^inerea, in 

cadrul sistemului judiciar, a stabilitatii personalului angajat, pentru ca, in final, actul de 

justi^ie sa se realizeze in condi^ii cat mai bune. Sub acest aspect, pensia de serviciu 

reprezinta un beneficiu, o recompensa acordata persoanelor care §i-au dedicat, integral sau 

cea mai mare parte din via^a lor profesionala, justitiei.

3. Alte informatii - Nu sunt

Sec^iunea a 3-a
Impactul socio-economic al proiectului de act normativ

1. Impact macro-economic; Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect.
1 Impactul asupra mediului concurenfial domeniului ajutoarelor de stat: Proiectul 
de act normativ nu se refera la acest subiect.

2. Impact asupra mediului de afaceri: Proiectul de act normativ nu se refera la acest 
subiect.
2'.Impactul asupra sarcinilor administrative; Proiectul de act normativ nu se refera la 

acest subiect,
2^.Impactul asupra intreprinderilor mici §i mijlocii; Proiectul de act normativ nu se 

refera la acest subiect.

3. Impact social; Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect.

4. Impact asupra mediului; Proiectul de act normativ nu are impact negativ asupra 

mediului.

5. Alte informatii; Nu sunt



Sectiunea a 4-a

Impactul financiar asupra bugetului general consolidat, atat pe termen scurt, 

pentru anul curent, cat §i pe termen lung (pe 5 ani)

ProiectuI de act normativ nu are impact asupra bugetului general consolidat.

- in mii lei (RON) •

Indicatori Media pe cinci aniAnul Urmatorii 

patru anicurent

1 2 3 64 5 7

1. Modificari ale veniturilor 

bugetare, plus/minus, din care:
a) buget de stat, din acesta:
i. impozit pe profit

ii. impozit pe venit
b) bugete locale

i. impozit pe profit
c) bugetul asigurarilor sociale de 

stat:

contribu^ii de asigurari1.

2. Modificari ale cheltuielilor bugetare, plus/minus, din care:

a) buget de stat, din acesta:
i. cheltuieli de personal
ii. bunuri §i servicii

b) bugete locale:

i. cheltuieli de personal
ii. bunuri §i servicii

c) bugetul asigurarilor sociale de stat:
i. cheltuieli de personal

ii. bunuri §i servicii

3. Impact financiar, plus/minus, din 

care:

a) buget de stat
b) bugete locale

4. Propuneri pentru acoperirea cre§terii 
cheltuielilor bugetare

5. Propuneri pentru a compensa



reducerea veniturilor bugetare
6. Calcule detaliate privind 

fundamentarea modificarilor veniturilor 

§i/sau cheltuielilor bugetare
6. Alte informatii
7. Nu sunt.

Sectiunea a 5-a
Efectele proiectului de act normativ asupra legislatiei in vigoare

1. Masuri normative necesare pentru aplicarea prevederilor proiectului de act 

normativ (acte normative in vigoare ce vor fi modificate sau abrogate, ca unnare a intrarii 

in vigoare a proiectului de act normativ):
in termen de 90 de zile de zile de la intrarea in vigoare a prezentei legi, vor fi 

elaborate norme metodologice de aplicare a dispozitiilor referitoare la acordarea pensiei de 

serviciu, a pensiei de boala profesionala §i a pensiei de invaliditate de catre Ministerul 
Justipei §i Ministerul Muncii §i Justitiei Sociale, care se aproba prin hotarare a Guvemului.

Compatibilitatea proiectului de act normativ cu legislafia in domeniul achizitiilor 

publice : Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect.

2. Conformitatea proiectului de act normativ cu legislafia comunitara In cazul 
proiectelor ce transpun prevederi comunitare; Nu este cazul .

3.Masuri normative necesare aplicarii directe a actelor normative comunitare:
Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect.

4.Hotarari ale Curfil de Justifie a Uniunii Europene: Proiectul de act normativ nu se 

refera la acest subiect.

5. Alte acte normative §ii/sau documente internationale din care decurg angajamente, 
facandu-se referire la un anume acord, o anume rezolutie sau recomandare 

internaiionala ori la alt document al unei organizatii Internationale: Proiectul de act 
normativ nu se refera la acest subiect.

6. Alte informatii: Nu sunt.



Sec^iunea a 6-a
Consultarile efectuate in vederea elaborarii proiectului de act normativ

l.Informatii privind procesul de consultare cu organizatiile neguvernamentale, 
institute de cercetare §i alte organisme implicate: Proiectul de act normativ nu se 

refera la acest subiect.

2.Fundamentarea alegerii organiza^iilor cu care a avut loc consultarea precum §i a 

modului in care activitatea acestor organiza^ii este legata de obiectul proiectului de 

act normativ: Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect.

3. Consultarile organizate cu autoritatile administratiei publice locale, in situatia in 

care proiectul de act normativ are ca obiect activitati ale acestor autoritaii, in 

conditiile Hotararii Guvernului nr.521/2005 privind procedura de consultare a 

structurilor asociative ale autoritalilor administrafiei publice locale la elaborarea 

proiectelor de acte normative: Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect.

4. Consultarile desfa§iurate in cadrul consiliilor interministeriale in conformitate cu 

prevederile Hotararii Guvernului nr.750/2005 privind constituirea consiliilor 

interministeriale permanente: Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect.

5.Informatii privind avizarea de catre:
a) Consiliul Legislativ
b) Consiliul Suprem de Aparare a Jarii
c) Consiliul Economic §i Social
d) Consiliul Concuren^ei
e) Curtea de Conturi
Este necesar avizul Consiliului Legislativ §i al Consiliului Economic §i Social.

6. Alte informatii: Nu sunt.



Sectiunea a 7-a
Activita^i de informare publica privind elaborarea 

§i implementarea proiectului de act normativ

1. Informarea societatii civile cu privire la necesitatea elaborarii proiectului de act 

normativ.
2. Informarea societafii civile cu privire la eventualul impact asupra mediului in 

urma implementarii proiectului de act normativ, precum §i efectele asupra sanatafii 
§i securita^ii ceta^enilor sau diversitafii biologice: Proiectul de act normativ nu se refera 

la acest subiect.
3. Alte informatii: Nu sunt.

Secfiunea a 8-a
Masuri de implementare

1. Masurile de punere in aplicare a proiectului de act normativ de catre 

autoritafile administrafiei publice centrale $i/sau locale - inflinfarea unor noi 
organisme sau extinderea competenjelor institutiilor existente: Proiectul de act 
normativ nu se refera la acest subiect.

2. Alte informatii: Nu sunt.

Fata de cele prezentate, a fost elaborat prezentul proiect de Lege pentru modificarea 

§i completarea Legii nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al 
instan{elor judecatore§ti §i al parchetelor de pe langa acestea §i al personalului care 

functioneaza m cadrul Institutului National de Expertize Criminalistice, pe care il supunem 

Guvemului spre adoptare.



MEMORIU

Procesul de infoimatizare a iiistanfelor a inceput in anul 2006, an in care in salile de 

judecata declara{iile de martor se redactau la masina de scris, pentru legislatie era folosit 
Monitoiiil Oficial in format hartie care era plimbat din mana in mana eventual cMe o copie a 

acestuia, repartizarea dosarelor era gestionata de presedintele de instanla, diversele situalii 
statistice se realizau in uima studierii registrelor in format hartie, studiul dosarului se realiza 

la arhiva, iar daca ambele parti doreau sa studieze dosarul a§teptau pana termina cealalta 

parte, actele de procedura erau transmise cu posta cu teimenele de livrare respective.

La ora actuala la toate instantele:
s

•au implementat un soft de gestionare al dosarului ECRIS, 

respectiv repartizarea aleatorie a dosarelor

i

•au acces la softuri de legislatie

•toate sedin^ele de judecata suntinregistrate audio

•toate documentele sunt redactate pe calculator in birouri 

respectiv in salile de judecata
1

•zonele cu public sunt supravegheate video

Virtualizarea trebuie sa reprezinte o prioritate pentru departamentele IT care doresc 

sa obdna maximum de eficienta cu un minim de resurse si sa reduca nivelul de complexitate 

si costurile managementului IT.

Spre exemplificare, prin virtualizarea unui server fizice care rula pe un servere vechi. 

in urma acestei actiuni s-au obtinut doua mari beneficii;

economie de energie de pana la 4 133lei\an\server; Aceasta suma 

este calculata pentru un an, la un consum maxim de 700 W\h\server (conform fi§ei 

tehnice) 51 la un prej: mediu al energiei electrice in 2019 de 0.674 lei\KW\h 

(0,7*24*365*0,674=4133lei\an\server).



In prezent, la noua curji de apel precum §i la instanfele aferente, accesul justifiabilului 

la informajii privind propriul dosar se poate face: de oriunde are acces la internet, astfel ca 

poate sa-§i consulte dosarul/dosarele in format electronic prin autentificarea cu adresa de e- 
mail codul primit prin SMS pe telefonul mobil.

Doar prin intermediul IDS (transmitere documente in mod securizat) aplicatie 

dezvoltata de specialist! IT de la Tribunalul Arad, pana la data de 27.11.2019 au fost trimise 

respectiv confirmate 162 278 de documente in format electronic, ceea ce reprezinta in 

urma unui calcul simplu (162278 x 4), o economic de 649112 lei. Aceasta suma reprezinta 

doar costui de expediere (posta), nemaipunand in calcul hartia, toner, curent, plic etc. 

Timpul prevazut pentru expedierea unui document cu posta in municipiu este de 7 zile iar 

un e-mail de obicei in aceia^i zi este confirmat, astfel ca durata unui proces scade 

exponenpal. Aplicatia a fost considerata un succes, am fost vizita^i de insu?! ministrul 

justitiei de la acea vreme, care in urma unor discutii cu departamentui DTI din Ministerul de 

Justitie, evalua aplicatia la momentui respectiv la 4 milioane de euro.

Aplicatia Dosarul Electronic^ component! de baza a TDS, intr-o prim! etapa 

genereaza economii semnificative pentru justitiaili, ins! al!turi de aplicafia TDS ar putea 

aduce venituri substantiale la bugetui MJ in m!sura in care o modificare legislativa ar 

permite taxarea anumitor actiuni online prev!zute in actui legislativ.

Cele doua aplicatii de mai sus au fost implementate pan! in prezent la nivelul 

tututror curtilor de apel cu exceptia CA Bac!u.



Grefier Grefier arhivar Grefier registrator Grefier statistician Grefier documentarist Specialist ITNr. Crt. Curte de apel
peste 25 minimis peste 25 minimis peste 25 minimis peste 25 minimis peste 25 minimis peste 25 minimis

Alba lulia1 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0
2 Bucure$ti 174 173 19 18 0 0 41 1 1 1 4
3 Bra?ov 45 45 5 05 0 0 1 1 0 0 0
4 Constanta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0
5 Craiova 16 00 0 1 0 0 0 0 0 0 0
6 Bacau 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Suceava 50 47 4 4 0 0 1 01 1 1 1
8 la^i 42 42 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0

Oradea9 44 42 3 3 3 3 0 0 0 0 0 0
10 Timisoara 74 74 5 5 0 3 20 1 1 1 1

Cluj11 78 78 7 7 0 0 2 2 0 0 1 1
12 Targu Mure? 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0

Galati13 60 60 9 9 1 0 0 0 0 0 01
14 Pite?ti 56 56 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0

Ploiesti15 19 19 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0
Militara16 14 14 2 2 0 0 0 0 0 00 0

17 Pica 24 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total18 696 674 58 57 6 6 6 3 3 9 75



Proiect de Lege pentru modiflcarea si completarea Legii 567/2004 privind 
statutul personalului auxiliar de specialitate al instantelor judecatoresti §;i 
al parchetelor de pe langa acestea §i al personalului care functioneaza in 
cadrul Institutului National de Expertize Criminalistice
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