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Parlamentul  României 
Camera Deputaţilor 
Comisia pentru muncă şi protecţie socială 

 
Nr.27/470/16 octombrie 2007 
    
 

AVIZ 
asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.100/2007 pentru modificarea şi completarea unor acte 

normative în domeniul justiţiei 
 
 

În conformitate cu prevederile art.95 şi 115 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, Comisia pentru muncă şi protecţie socială a fost sesizată, 

pentru dezbatere şi avizare, prin adresa nr. PL.x 670 din 8 octombrie 2007, cu 

proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.100/2007 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul 

justiţiei. 

Potrivit prevederilor art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, membrii Comisiei pentru muncă şi protecţie socială au examinat 

proiectul de lege mai sus menţionat în şedinţa din 16 octombrie 2007. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de 

voturi, avizarea proiectului de lege cu amendamente, redate în anexa la 

prezentul aviz. 

 
PREŞEDINTE,     SECRETAR, 

  Gheorghe Barbu     Pavel Todoran 
 
 
  
 
 
 
 
Întocmit,  
Consultant Lidia Vlădescu 
 
 

Administrator
comisie
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ANEXA 
 
 
 

Text Ordonanţa de urgenţă nr.100/2007 Text propus de comisie 
 
Articolul I, punctul 6 
 
6. Articolul 82 se modifică şi va avea următorul cuprins: 
„Art. 82 – (1) Judecătorii şi procurorii cu o vechime de cel 
puţin 25 de ani în magistratură se pot pensiona şi pot 
beneficia, la împlinirea vârstei de 60 de ani, de pensie de 
serviciu, în cuantum de 80% din baza de calcul reprezentată 
de indemnizaţia de încadrare brută lunară şi sporurile, avute 
în ultima lună de activitate înainte de data pensionării. 
(2) Judecătorii şi procurorii se pot pensiona la cerere înainte 
de împlinirea vârstei de 60 de ani şi beneficiază de pensia 
prevăzută la alin. (1), dacă au o vechime de cel puţin 25 de 
ani numai în funcţia de judecător şi procuror.  
(3) De pensia de serviciu prevăzută la alin. (1) beneficiază, 
la împlinirea vârstei de 60 de ani, şi judecătorii şi procurorii 
cu o vechime în magistratură între 20 şi 25 de ani, în acest 
caz cuantumul pensiei fiind micşorat cu 1% din baza de 
calcul prevăzută la alin. (1), pentru fiecare an care lipseşte 
din vechimea în magistratură integrală.  
(4) Pentru fiecare an care depăşeşte vechimea în 
magistratură prevăzută la alin. (1), la cuantumul pensiei se 
adaugă câte 1% din baza de calcul prevăzută la alin. (1), fără 

 
La punctul 6, în tot cuprinsul art.82, sintagma „60 de 
ani” se înlocuieşte cu sintagma „65 de ani”. 
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Text Ordonanţa de urgenţă nr.100/2007 Text propus de comisie 
a o putea depăşi. 
(5) Persoanele care îndeplinesc condiţiile de vechime 
prevăzute la alin.(1) şi (3) numai în funcţia de judecător sau 
procuror se pot pensiona şi pot beneficia, la împlinirea 
vârstei de 60 de ani, de pensie de serviciu, chiar dacă la data 
pensionării au o altă ocupaţie. În acest caz, pensia se 
stabileşte dintr-o bază de calcul egală cu indemnizaţia de 
încadrare brută lunară pe care o are un judecător sau 
procuror în activitate în condiţii identice de funcţie, vechime 
şi grad al instanţei sau parchetului şi sporurile, în procent, 
avute la data eliberării din funcţie. De această pensie de 
serviciu pot beneficia numai persoanele care au fost eliberate 
din funcţia de judecător sau procuror din motive 
neimputabile. 
(6) De prevederile alin.(1), (3), (4) pot beneficia şi 
judecătorii şi procurorii pensionaţi anterior intrării în vigoare 
a prezentei ordonanţe, care beneficiază de pensie în sistemul 
public şi care îndeplinesc condiţiile prevăzute de prezenta 
lege pentru acordarea pensiei de serviciu. În acest caz, 
pensia de serviciu se stabileşte dintr-o bază de calcul egală 
cu indemnizaţia de încadrare brută lunară pe care o are un 
judecător sau procuror în activitate în condiţii identice de 
funcţie, vechime şi nivel al instanţei sau parchetului unde a 
funcţionat înaintea eliberării din funcţia de judecător sau 
procuror şi sporurile, în procent, avute la data eliberării din 
funcţie. 
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Text Ordonanţa de urgenţă nr.100/2007 Text propus de comisie 
(7) Judecătorii şi procurorii pot opta între pensia de serviciu 
şi pensia din sistemul public. Judecătorii şi procurorii 
militari pot opta între pensia de serviciu şi pensia militară de 
serviciu. 
(8) Pensia prevăzută de prezentul articol are regimul juridic 
al unei pensii pentru limită de vârstă”. 

 
 
Articolul I, punctul 7 
 
7. Articolul 83 se modifică şi va avea următorul cuprins: 
„Art.83 – (1) Judecătorii şi procurorii, precum şi magistraţii-
asistenţi de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi personalul 
de specialitate juridică prevăzut la art. 87 alin. (1) pot fi 
menţinuţi în funcţie după împlinirea vârstei de pensionare 
prevăzute de lege, până la vârsta de 65 de ani. 
(2) Judecătorii şi procurorii care au fost eliberaţi din funcţie 
prin pensionare  pot cumula pensia de serviciu cu veniturile 
realizate dintr-o activitate profesională, indiferent de nivelul 
veniturilor respective. 
(3) Reîncadrarea în funcţia de judecător, procuror sau 
magistrat-asistent se face până la vârsta de 65 de ani, fără 
concurs şi cu avizul anual al Consiliului Superior al 
Magistraturii, numai la judecătorii şi parchetele de pe lângă 
acestea, cu păstrarea gradului profesional avut la data 
pensionării. În acest caz, numirea în funcţia de magistrat-

 
La punctul 7, în tot cuprinsul art.83, sintagma „65 de 
ani” se înlocuieşte cu sintagma „70 de ani”. 
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Text Ordonanţa de urgenţă nr.100/2007 Text propus de comisie 
asistent se face de către Consiliul Superior al Magistraturii, 
iar numirea în funcţia de judecător sau procuror se face de 
către Preşedintele României, la propunerea Consiliului 
Superior al Magistraturii.   

 
 
Articolul I, punctul 8 
 
8. După articolul 83, se introduce un articol nou, art.831, cu 
rumătorul cuprins: 
................................................................................................ 
(3) Beneficiarii pensiei de serviciu prevăzute la alin. (1) nu 
pot cumula pensia de serviciu cu veniturile realizate dintr-o 
activitate profesională, indiferent de nivelul veniturilor 
respective, până la vârsta de 60 de ani. 
................................................................................................ 
 

 
 
 
 
 
La punctul 8, în cuprinsul alin.(3) al art.831, sintagma 
„60 de ani” se înlocuieşte cu sintagma „65 de ani”. 
 
 
 
 

 
Articolul I, punctul 9 
 
9. Articolul 84 se modifică şi va avea următorul cuprins: 
„Art.84 – (1) Soţul supravieţuitor al judecătorului sau 
procurorului are dreptul, la împlinirea vârstei de 60 de ani, la 
pensia de urmaş în condiţiile prevăzute de Legea nr. 19/2000 
privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări 
sociale, cu modificările şi completările ulterioare, calculată 

 
 
 
La punctul 9, art.84 va avea următorul cuprins: 
„Art.84 – (1) Soţul supravieţuitor al judecătorului sau 
procurorului are dreptul, la împlinirea vârstei de 65 de ani, 
la pensia de urmaş în condiţiile prevăzute de Legea 
nr.19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi 
de asigurări sociale, cu modificările şi completările 
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Text Ordonanţa de urgenţă nr.100/2007 Text propus de comisie 
din pensia de serviciu aflată în plată sau la care ar fi avut 
dreptul,  la data decesului, susţinătorul, actualizată, după caz.
(2) Copiii minori ai judecătorului sau procurorului decedat, 
precum şi copiii majori, până la terminarea studiilor, dar nu 
mai mult de 26 de ani, au dreptul la pensia de urmaş 
calculată din pensia de serviciu aflată în plată sau la care ar 
fi avut dreptul  la data decesului susţinătorul decedat, 
actualizată, după caz, în condiţiile Legii nr. 19/2000 şi în 
procentele prevăzute de această lege, în funcţie de numărul 
de urmaşi.  
(3) În cazul în care la data decesului, procurorul sau 
judecătorul 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 brută lunară avută de susţinătorul 
decedat în ultima lună de activitate, în condiţiile prevăzute 
de Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte 
drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările 
ulterioare.” 

 

ulterioare. 
 

(2) Copiii minori ai judecătorului sau procurorului decedat, 
precum şi copiii majori, până la terminarea studiilor, dar nu 
mai mult de 26 de ani, au dreptul la pensia de urmaş 
calculată în condiţiile Legii nr. 19/2000 şi în procentele 
prevăzute de această lege, în funcţie de numărul de urmaşi.” 
 
  
 
Alineatul (3) se elimină. 

 
Articolul II, punctul 1 
 
1. Articolul 68 va avea următorul cuprins: 
(1) Personalul auxiliar de specialitate al instanţelor 

 
 
 
La punctul 1, în tot cuprinsul art.68, sintagma „60 de 
ani” se înlocuieşte cu sintagma „65 de ani”. 
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Text Ordonanţa de urgenţă nr.100/2007 Text propus de comisie 
judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea, astfel cum 
este prevăzut la art. 3 alin. (1), cu o vechime de cel puţin 25 
de ani în specialitate, beneficiază, la împlinirea vârstei de 60 
de ani, de pensie de serviciu, în cuantum de 80%  din baza 
de calcul reprezentată de salariul de bază brut lunar şi 
sporurile avute în ultima lună de activitate înainte de data 
pensionării. 
(2) De pensia de serviciu prevăzută la alin. (1) beneficiază,  
la împlinirea vârstei de 60 de ani, şi personalul auxiliar de 
specialitate cu o vechime în specialitate între 20 şi 25 de ani, 
în acest caz cuantumul pensiei fiind micşorat cu 1% din baza 
de calcul prevăzută la alin. (1), pentru fiecare an care lipseşte 
din vechimea în specialitate integrală. 
(3) Personalul auxiliar de specialitate al instanţelor 
judecătoreşti şi parchetelor de pe lângă acestea se poate 
pensiona la cerere înainte de împlinirea vârstei de 60 de ani 
şi beneficiază de pensia prevăzută la alin. (1), dacă are o 
vechime  în funcţie  de cel puţin 25 de ani. Constituie 
vechime în funcţie,  perioada în care personalul auxiliar de 
specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe 
lângă acestea a îndeplinit în cadrul instanţelor judecătoreşti 
şi parchetelor  de pe lângă acestea funcţia de: grefier, grefier 
statistician, grefier documentarist, grefier informatician, 
grefier arhivar, grefier registrator, grefier dactilograf, grefier 
analist programator, informatician, secretar, secretar ajutor, 
secretar dactilograf, dactilograf, arhivar, registrator, arhivar-
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Text Ordonanţa de urgenţă nr.100/2007 Text propus de comisie 
registrator, executor judecătoresc. 
(4) Pentru fiecare an care depăşeşte vechimea prevăzută la 
alin. (1), la cuantumul pensiei se adaugă câte 1% din baza de 
calcul prevăzută la alin. (1), fără a o putea depăşi. 
(5) De prevederile alin. (1), (2) şi (4) beneficiază, la 
împlinirea vârstei de 60 de ani, şi personalul auxiliar de 
specialitate al instanţelor judecătoreşti, al parchetelor de pe 
lângă acestea, al fostelor notariate de stat, precum şi al 
fostelor arbitraje de stat sau departamentale, pensionat 
anterior intrării în vigoare a prezentei ordonanţe care 
beneficiază de pensie în sistemul public şi care îndeplinesc 
condiţiile pentru acordarea pensiei de serviciu. În acest caz, 
pensia de serviciu se stabileşte dintr-o bază de calcul egală 
cu salariul de bază brut lunar pe care îl are personalul 
auxiliar de specialitate în activitate în condiţii identice de 
funcţie, vechime şi nivel al instanţei sau parchetului unde a 
funcţionat înaintea eliberării din funcţia de personal auxiliar 
de specialitate şi sporurile, în procent, avute la data eliberării 
din funcţie. 
(6) Persoanele care îndeplinesc condiţiile de vechime 
prevăzute la alin. (1) numai în funcţia de personal auxiliar de 
specialitate al instanţelor judecătoreşti şi parchetelor de pe 
lângă acestea beneficiază la împlinirea vârstei de 60 de ani 
de pensie de serviciu chiar dacă la data pensionării au avut 
sau au   o altă ocupaţie. În acest caz, pensia se stabileşte 
dintr-o bază de calcul egală cu salariul de bază brut lunar pe 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 9 

Text Ordonanţa de urgenţă nr.100/2007 Text propus de comisie 
care îl are personalul auxiliar de specialitate în activitate în 
condiţii identice de funcţie, vechime şi nivel al instanţei sau 
parchetului unde a funcţionat înaintea eliberării din funcţia 
de personal auxiliar de specialitate şi sporurile, în procent, 
avute la data eliberării din funcţie. 
 (7) De prevederile alin. (6) pot beneficia numai persoanele 
care au fost eliberate din funcţia de personal auxiliar de 
specialitate al instanţelor judecătoreşti şi parchetelor de pe 
lângă acestea din motive neimputabile. 
 
(8) Soţul supravieţuitor al personalului prevăzut la alin.(1) 
are dreptul, la împlinirea vârstei de 60 de ani, la pensia de 
urmaş, în condiţiile prevăzute de Legea nr. 19/2000 privind 
sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, 
cu modificările şi completările ulterioare, calculată din 
pensia de serviciu aflată în plată sau la care ar fi avut 
dreptul la data decesului susţinătorul, actualizată după 
caz.  
(9) Copiii minori, precum şi copiii majori până la terminarea 
studiilor, dar nu mai mult de 26 de ani,  au dreptul la pensia 
de urmaş calculată din pensia de serviciu aflată în plată 
sau la care ar fi avut dreptul  la data decesului 
susţinătorul decedat, actualizată, după caz, dacă 
îndeplinesc condiţiile Legii nr. 19/2000 şi în procentele 
prevăzute de această lege, în funcţie de numărul de urmaşi. 
(10) În cazul în care, la data decesului, susţinătorul legal nu 

 
 
 
 
 
 
 
 
La punctul 1, alineatele (8) şi (9) ale art.68 vor avea 
următorul cuprins: 
(8) Soţul supravieţuitor al personalului prevăzut la alin.(1) 
are dreptul, la împlinirea vârstei de 65 de ani, la pensia de 
urmaş, în condiţiile prevăzute de Legea nr. 19/2000 privind 
sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, 
cu modificările şi completările ulterioare.  
 
 
 
(9) Copiii minori, precum şi copiii majori până la terminarea 
studiilor, dar nu mai mult de 26 de ani,  au dreptul la pensia 
de urmaş în condiţiile Legii nr. 19/2000 şi în procentele 
prevăzute de această lege, în funcţie de numărul de urmaşi. 
 
 
 
La punctul 1, alineatul (10) se elimină. 
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Text Ordonanţa de urgenţă nr.100/2007 Text propus de comisie 
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 brută lunară avută de susţinătorul decedat în ultima 
lună de activitate, în condiţiile prevăzute de Legea nr. 
19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de 
asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare. 
 
(11) Partea din pensia de serviciu care depăşeşte nivelul 
pensiei din sistemul public, pensia de serviciu prevăzută la 
alin.(3) şi (10), precum şi pensia de serviciu acordată celor 
care nu îndeplinesc condiţia de limită de vârstă prevăzută de 
Legea nr. 19/2000, cu modificările şi completările ulterioare, 
se suportă din bugetul de stat. 
(12) Pensiile de serviciu ale personalului auxiliar de 
specialitate, precum şi pensiile de urmaş prevăzute la 
alin.(8)-(10) se actualizează ori de câte ori se majorează 
salariul de bază brut lunar a personalului auxiliar de 
specialitate în activitate, în condiţii identice de funcţie, 
vechime şi nivel al instanţei sau parchetului, cu menţinerea 
numai a sporurilor intrate în baza de calcul la acordarea 
pensiei de serviciu. Dacă în urma actualizării rezultă o 
pensie de serviciu mai mică, personalul auxiliar de 
specialitate îşi poată păstra pensia aflată în plată. 
(13) Cererile de pensionare formulate de personalul în 
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Text Ordonanţa de urgenţă nr.100/2007 Text propus de comisie 
activitate pentru acordarea pensiei de serviciu prevăzute de 
prezenta lege se depun la casa teritorială de pensii 
competentă. Plata pensiei se face de la data prevăzută în 
decizia conducătorului instanţei judecătoreşti sau al 
parchetului de pe lângă aceasta, care a dispus eliberarea  din 
funcţie. 
(14) Pensia prevăzută de prezentul articol, cu excepţia 
pensiei prevăzute la alin. (8)-(10), are regimul juridic al unei 
pensii pentru limită de vârstă. 
(15) Personalul auxiliar de specialitate poate opta între 
pensia de serviciu şi pensia din sistemul public. Personalul 
auxiliar de specialitate militar poate opta între pensia de 
serviciu şi pensia militară de serviciu. 
 
 
Articolul II, punctul 2 
 
2. Articolul 681 va avea următorul cuprins: 
„Art.681. - (1) Executorii judecătoreşti, pensionaţi anterior 
intrării în vigoare a Legii nr. 188/2000 privind executorii 
judecătoreşti, cu modificările şi completările ulterioare, 
beneficiază în mod gratuit de asistenţă medicală, 
medicamente şi proteze, în condiţiile respectării dispoziţiilor 
legale privind plata contribuţiei la asigurările sociale de 
sănătate. 
(2) De prevederile art. 68 alin. (1), (2) şi (4)-(13) beneficiază 

 
 
 
La punctul 2, în tot cuprinsul art.681, sintagma „60 de 
ani” se înlocuieşte cu sintagma „65 de ani”. 
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Text Ordonanţa de urgenţă nr.100/2007 Text propus de comisie 
la  împlinirea vârstei de 60 de ani şi executorii judecătoreşti, 
pensionaţi anterior intrării în vigoare a Legii nr. 188/2000 
privind executorii judecătoreşti, cu modificările şi 
completările ulterioare, cu o vechime în funcţie de cel puţin 
20 de ani. Pensia de serviciu se stabileşte dintr-o bază de 
calcul egală cu salariul de bază brut specific funcţiei de 
grefier gradul I, respectiv treapta I, în funcţie de nivelul 
studiilor, în condiţii identice de funcţie, vechime şi nivel al 
instanţei sau parchetului, la care se adaugă sporurile, în 
procent, avute la data eliberării din funcţie”. 
 
 
Articolul II, punctul 2, art.683 

 

Art.683 – (1) Personalul auxiliar de specialitate al instanţelor 
judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea poate fi 
menţinut în funcţie după împlinirea vârstei de pensionare 
prevăzute de lege, până la vârsta de 65 de ani.  
(2) Personalul auxiliar de specialitate al instanţelor 
judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea care 
beneficiază de pensie de serviciu poate cumula pensia de 
serviciu cu veniturile realizate dintr-o activitate profesională, 
indiferent de nivelul veniturilor respective. Reîncadrarea în 
funcţia de personal auxiliar de specialitate se face în 
condiţiile alin.(3), până la împlinirea vârstei de 65  de ani. 
(3) Consiliul Superior al Magistraturii poate aviza numirea 

 
 
 
La punctul 2, în tot cuprinsul art.683, sintagma „65 de 
ani” se înlocuieşte cu sintagma „70 de ani”. 
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Text Ordonanţa de urgenţă nr.100/2007 Text propus de comisie 
în funcţia de grefier, fără concurs, pentru persoanele care 
îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 33 alin. (1) lit. a) - e), 
au o vechime în funcţie de cel puţin 10 ani, şi-au încetat 
activitatea din motive neimputabile , iar de la data eliberării 
lor din funcţie să nu fi trecut mai mult de 2 ani.” 
 
 
Articolul II, punctul 2, art.683, alineatul (3) 
 
(3) Beneficiarii pensiei de serviciu prevăzute la alin. (1) nu 
pot cumula pensia de serviciu cu veniturile realizate dintr-o 
activitate profesională, indiferent de nivelul veniturilor 
respective, până la vârsta de 60 de ani.  
 

 
 
 
La punctul 2, în cuprinsul alin.(3) al art.684, sintagma 
„60 de ani” se înlocuieşte cu sintagma „65 de ani”. 
 

 
Motivarea amendamentelor:  

1. Corelare cu vârsta de pensionare din sistemul public, precum şi cu prevederi similare din alte 
legi speciale (funcţionarii publici parlamentari, medicii etc.); 

2. Corelare cu prevederile Legii nr.19/2000, în ceea ce priveşte acordarea pensiei de urmaş. 
 

Autorul amendamentelor: Comisia pentru muncă şi protecţie socială  
 


