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EXPUNERE DE MOTIVE

Justiţia reprezintă o instituţie fundamentală a statului român care acţionează în — 

scopul apărării intereselor generale ale societăţii, a ordinii de drept, precum şi a 

drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor.

Judecătorii şi procurorii sunt obligaţi ca, prin întreaga lor activitate, să asigure 

supremaţia legii, să respecte drepturile şi libertăţile persoanelor, precum şi egalitatea lor 

în faţa legii şi să asigure un tratament juridic nediscriminatoriu tuturor participanţilor la 

procedurile judiciare, indiferent de calitatea acestora, să respecte Codul deontologic al 

judecătorilor şi procurorilor şi să participe la formarea profesională continuă.
A

In desfăşurarea acestei activităţi, magistraţii trebuie să respecte incompatibilităţile 

stabilite prin statut si codul deontologic, respectiv flmcţiile de judecător, procuror, 

magistrat-asistent şi asistent judiciar fiind incompatibile cu orice alte funcţii publice sau 

private, cu excepţia funcţiilor didactice din învăţământul superior, aşa cum acestea sunt 

definite de legislaţia în vigoare.

In îndeplinirea acestei funcţii, magistraţii trebuie să aibă un grad de pregătire 

profesională ridicat şi, în acelaşi timp, să accepte riscurile inerente şi condiţionările 

acestei profesii, între care incompatibilităţile cu orice alte activităţi aducătoare de 

venituri, în afara celor didactice.

Având în vedere toate acestea, este necesar să existe un echilibru corect între 

drepturile şi obligaţiile acestei categorii profesionale.

Independenta justiţiei presupune şi asigurarea tuturor condiţiilor necesare magistraţilor 

pentru ca aceştia să-şi poată desfăşura activitatea la cel mai ridicat grad de profesionalism 

şi independenţă.

Acordarea unor facilităţi pentru magistraţi şi familiile acestora constituie una dintre 

formele de garantare a exercitării profesiei în mod independent şi la un nivel 

corespunzător aşteptărilor societăţii.

Pentru realizarea acestor deziderate, prin OUG nr. 27/2006 s-a stabilit, la art.23 

acordarea fie a unei locuinţe de serviciu, fie compensarea diferenţei dintre chiria ce s-ar
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Stabili pentru o locuinţă de serviciu, potrivit legii, şi chiria plătită pe baza unui contract 

de închiriere încheiat în condiţiile legii.

In baza acestui articol, Ministerul Justiţiei alocă sume considerabile de bani, având 

în vedere că numărul locuinţelor de serviciu este limitat comparativ cu persoanele care se 

încadrează în prevederile legii. Mai mult decât atât, în ultimii ani, Ministerul Justiţiei nu a 

mai investit fonduri pentru cumpărarea de locuinţe noi care să poată fi utlizate drept 

locuinţe de serviciu.

Se observă că lunar se acordă sume magistraţilor pentru decontarea chiriilor, cu 

toate că acest drept ar putea fi valorificat maxim într-un mod mult mai util pentru aceştia.

Având în vedere realităţile societăţii actuale, precum deficitul major de personal 

din imele instanţe şi parchete, la momentul actual este necesară instituirea unor prevederi 

legale care să asigure loializarea magistraţilor.

Prin prezenta iniţiativă legislativă dorim să propunem ca suma acordată cu titlu de 

chirie magistraţilor să poată fi folosită de către aceştia şi pentru achitarea unei rate sau 

părţi din rate pe care o plătesc pentru achiziţionarea unui locuinţe.

Având în vedere că deja magistraţii au asigurat beneficiul chiriei, faptul că în locul 

compensaţiei lunare pentru chirie se poate opta pentru plata ratei bancare sau a unei părţi 

din aceasta, nu implică un efort bugetar suplimentar pentru instituţiile angajatoare.

Această facilitate ar constitui un ajutor extrem de util magistraţilor şi o măsură 

importantă în vederea loializării acestora faţă de instanţele/parchetele unde îşi desfăşoară 

activitatea, crescând stabilitatea în exercitarea funcţiei în localitatea unde vor dobândi 

locuinţa.

Prin această măsura, care nu presupune fonduri bugetare suplimentare, statul vine în 

sprijinul magistraţilor pentru ca aceştia să dobândească o locuinţă proprie, spre deosebire 

de situaţia actuală, în care fondurile folosite pentru plata chiriilor ajung în contul unor 

persoane din afara sistemului.

De asemenea, faţă de situaţia actuală, în care decontarea chiriilor şi asigurarea 

locuinţei de serviciu nu este limitată în timp, magistratul şi familia sa beneficiind de 

aceasta şi după ieşirea la pensie, plata ratelor aferente unui contract de credit pentru 

achiziţionarea locuinţei este limitată doar la durata creditului, rezultând astfel şi o 

economie bugetară.
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Mai mult decât atât, această facilitate a fost acordată şi poliţiştilor şi cadrelor 

militare, fiind modificată Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului şi Legea nr. 

80/1995 privind statutul cadrelor militare, stabilindu-se că poliţiştii şi cadrele militare 

care îndeplinesc condiţiile de acordare a compensaţiei lunare pentru chirie şi care 

contractează un credit ipotecar/imobiliar destinat achiziţionării unei locuinţe, 

beneficiază de compensaţia lunară pentru chirie, pe o perioadă ce nu poate depăşi durata 

de derulare a creditului respectiv, plata ratei sau a unei fracţiuni din rata

aferentă creditului.

Având în vedere argumentele prezentate mai sus, înaintăm Parlamentului 

României, spre dezbatere şi adoptare, prezenta propunere legislativă.

INIŢIATOR

lulian-Alexandru RARI

Deputat FNL
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