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PARLAMENTUL ROMANIEI 

SENAT 

LEGE 

pentru modificarea şi completarea Legii 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 Najional de Expertize Criminalistice 

Senatul adoptă prezentul proiect de lege 

Art.I: Legea nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de 
specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea, 
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.1197 din 14 decembrie 
2004, cu modificările Si completările ulterioare, se modifică şi se completează după 

cum urmează: 

1. Articolu123 se modifică şi va avea următorul cuprins: 
„Art.23.- Absolvenlii Cu atestat ai Şcolii Naţionale de Grefieri vor fi 

repartizaţi, în ordinea mediilor de absolvire, pe posturile vacante de la judecătorii 

şi parchetele de pe lângă acestea." 

2. Articolu136 se modifică şi va avea următorul cuprins: 
„Art.36.- (1) În cazul în care activitatea instanlelor sau parchetelor nu se 

poate desfăşura în condilii normale din cauza numărului mare de posturi vacante, 
recrutarea grefierilor se poate realiza prin concurs pentru ocuparea posturilor 
vacante. Concursul se desfăşoară la nivelul curţilor de apel, parchetelor de pe lângă 

curlile de apel, Înaltei Curţi de Casalie şi Justiţie, Parchetului de pe lângă Înalta 
Curte de Casaţie şi Justilie, Direcţiei de Investigare a Infracliunilor de 
Criminalitate Organizată şl Terorism şi Direcţiei Naţionale Anticorupţie, potrivit 
regulamentului aprobat de Consiliul Superior al Magistraturii. 



2 

(2) Posturile de grefieri vacante temporar pot fi ocupate prin 
concurs organizat de către instanţele şi parchetele prevăzute la aim . (1), potrivit 
regulamentului aprobat de Consiliul Superior al Magistraturii. 

(3) La concurs pot participa persoanele care îndeplinesc condiţiile 

prevăzute la art.33 alin.(1) lit.a) - e). 
(4) După numirea in funclia de grefier, persoanele prevăzute la 

alin.(1), dacă nu sunt absolvente ale Şcolii Naţionale de Grefieri, sunt obligate să 

urmeze, pe o perioadă de 3 luni, un curs de formare profesională în cadrul Şcolii 

Naţionale de Grefieri. 
(5) Concursul prevăzut la alin.(1) se poate desfăşura doar dacă, în 

urma concursurilor/examenelor organizate pentru promovare, potrivit art.43 
alin.(1), nu au fost ocupate posturile vacante de la Înalta Curte de Casaţie şi 

Justiţie, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie sau la Direcţia 

Naţională Anticorupţie, Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate 
Organizată şi Terorism, curţile de apel şi parchetele de pe lângă curiile de apel, 
tribunal şi parchetele de pe lângă tribunal." 

3. La articolu138, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: 
„Ărt.38.- (1) Poate fi numită în funcţia de grefier arhivar sau grefier 

registrator persoana care are studii medii sau studii superioare şi îndeplineşte 

condiţiile prevăzute la art.33 alin.(1) lit.a)-d)." 

4. La articolul 38, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, 
alin.(1'), cu următorul cuprins: 

„(1 1) Poate fi numit în funcţia de agent procedural, aprod sau şofer 

persoana care are studii medii şi îndeplineşte condiţiile prevăzute la art.33 alin.(1) 
lit. a)-d)." 

5. La articolu138, alineatul (2) se modit;că şi va avea următorul cuprins: 
„(2) Numirea pe posturile prevăzute la aim . (1) şi (1 1) se face pe bază de 

concurs, organizat la nivelul curiilor de apel, al parchetelor de pe lângă acestea sau, 
după caz, la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, ]a Parchetul de pe lângă Înalta Curte 
de Casaţie şi Justi(ie, Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate 
Organizată şi Terorism sau la Direcţia Nalională Anticorupţie." 



6. Articolu143 se modifică şi va avea următorul cuprins: 
„Ărt.43.- (1) Promovarea se face după cum urmează: 

a) prin concurs sau examen, pentru promovarea în funcţii de 
execuţie vacante, la instanţa sau parchetul imediat superior celei/celui în care îşi 

desfăşoară activitatea; 
b) prin examen organizat de regulă anual, pentru 

promovarea în grade sau trepte profesionale superioare, în cadrul aceleiaşi instanle 
sau aceluiaşi parchet; 

(2) Concursul sau examenul prevăzut la alin.(1) se organizează 

de curţile de apel, respectiv parchetele de pe lângă curţile de apel sau, după caz, de 
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi 

Justiţie, Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi 

Terorism şi Direcţia Naţională Anticorupţie, potrivit unui regulament aprobat de 
către Consiliul Superior al Magistraturii." 

7. Articolu144 se modifică şi va avea următorul cuprins: 
„Art.44.- (1) În vederea participării la concursul/examenul de promovare, 

persoana trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: 

a).să aibă o vechime minimă în funcţie de un an, în cazul 
promovării prevăzute la art.43 alin.(1) lit.b), respectiv o vechime minimă de 3 ani 
în funcţia în care este încadrat, în cazul promovării prevăzute la art.43 alin.(1) 
lit, a); 

b) să nu fi fost sancţionată disciplinar în perioada cerută, 

potrivit alin.(1), pentru vechimea minimă în funcţie; 

c) să aibă caliticativul „foarte bine" în perioada cerută, 

potrivit alin.(1), pentru vechimea minimă în funcţie. 

(2) Modul de organizare şi desraşurare a concursului sau 
examenului prevăzut de prezentul articol se stabileşte prin regulament aprobat de 
către Consiliul Superior al Magistraturii. 

(3) Pentru promovarea în funcţii de execuţie în cazul grefierilor 
informaticieni, la elaborarea regulatnentului prevăzut la alin.(2) vor fi avute în 
vedere, după caz, şi propunerile ministrului justiţiei, ale preşedintelui Înaltei Curli 
de Ca.saţie şi Justiţie şi ale procurorului generat al Parchetului de pe lângă Înalta 
Curte de Casaţie şi Justiţie." 



4 

8. La articolul 685, după alineatul (9) se introduc două noi alineate, 
alin.(91) şi (92) cu următorul cuprins: 

„(91) În cazul în care, la data decesului, personalul de specialitate judiciară 

sau personalul care ocupă alte func(ii de specialitate nu îndeplineşte condiţiile de 
acordare a pensiei de serviciu, copiii minori, precum şi copiii majori până la 
terminarea studiilor, dar nu mai mult de 26 de ani au dreptul la o pensie de urmaş 

în cuantum de 75% din indemnizaţia de încadrare netă lunară avută de sus(inătorul 

decedat în ultima lună de activitate, in condiţiile prevăzute de Legea nr.263/2010 
privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare. . 

(92) Prevederile referitoare la pensia de serviciu şi de urmaş se aplică şi 

persoanelor care beneficiază de pensie de serviciu in temeiul hotărârilor 

judecătoreşti definitive. şi irevocabile sau, după caz, al hotărârilor judecătoreşti 

definitive." 

9. După articolul 685, se introduce un nou articol, art.686, cu următorul 

cuprins: 
„Art.686.- Personalul de specialitate judiciară şi personalul care ocupă alte 

funclii de specialitate, astfel cum este definit la art.3 alin.(2) şi (3), din cadrul 
instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea are dreptul la pensie 
de boală profesională şi de invaliditate in cuantum de 80% din pensia de serviciu." 

Art.II: Prevederile prezentei legi nu se aplică procedurilor de ocupare a 
posturilor de conducere sau de execuţie, inclusiv prin prornovare şi nici 
procedurilor de evaluare profesională în curs de desfaşurare la data intrării sale în 
vigoare. 



Acest proiect de lege a lost adoptat de Senat în şedinţa din 19 mai 2020, 
cu respectarea prevederilor articolului 76 alineatul (1.) din Constituţia 

României, republicată. 

p. PREŞEDINTELE SENATULUI 

Robert-Marius Cazanciuc 


