CONSILIUL NATIONAL PENTRU COMBATEREA
' d is c r im in ă r ii
Autoritate de stat autonomă

HOTĂRÂREA Nr, ^
din 11.02. 2008

Dosar nr: 499/2007
Petitia nr: 8817 din data de 24.08.2007.
I .Petent: S
N
, cu domiciliul ales în
»

II. 2. Numele şi reşedinţa reclamatului
Consiliul Superior al Magistraturii cu sediul în Bucureşti ,Calea Plevnei, nr. 141B,
sect, 6.
Ministerul Justiţiei cu sediul în Bucureşti, B.dul Libertăţii nr. 16, sect. 5.
Obiect:
Discriminarea petentului prin modul de calcul al diferitelor perioade de activitate
la stabilirea pensiei de serviciu.
III. Procedura de citare.
Prin emiterea citaţiei cu nr. 14.524, 14.527 şi 14.528 din data de 06 11 2007,
pentru data de 22.11.2007, au fost îndeplinite cerinţele legale.
IV. Susţinerile părţilor
A.
Petentul, S
N
, sesizează consiliul cu privire la următoarele
aspecte:
1. în perioada
a fost încadrat ca judecător la
Judecătoria
2. La data de 01.07.1980 a fost transferat în interesul serviciului ca secretar al
Consiliului popular al judeţului
, pînă la data de
1990.
3. în perioada
a fost judecător la Tribunalul
şi la Curtea de Apel
4. A formulat cerere pentru a beneficia de pensie de serviciu, la data la care a
împlinit condiţia de vârstă,
5. bau fost respinse cererea şi contestaţia pe considerentul că nu îndeplinea
condiţia de vechime numai în funcţia de judecător.
Pornind de la situaţia prezentată petentul apreciează că, între prevederile alin, 1
şi 5 ale art. 82 din Legea nr. 303/2004, există o evidentă discriminare în raport
de categoriile de persoane care trebuie să iasă la pensie.
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De asemenea consideră că este inechitabil, nedrept şi imoral ca persoanele care
solicită pensie de serviciu în condiţiile art. 82 alin 5 şi 6 din Legea nr. 303/2004,
să nu li se aplice aceiaşi tratament juridic ca celor prevăzuţi la art. 82 alin 1 şi
art.86, dacă eliberarea din funcţie s-a făcut din motive neimputabile lor,
Pornind de la situaţia prezentată petentul consideră util dacă, consiliul, ar
propune modificare art. 82 alin.5 în sensul că pot beneficia de pensie de serviciu
persoanele care, la data eliberării din funcţie, îndeplinesc condiţiile de vechime
prevăzute de alin. 1.
B. Ministerul Justiţiei, prin adresa nr. 12.498/17.10.2007, a precizat în punctul său
de vedere:
1. R eglem entarea p rin lege a u n o r d rep tu ri excede c a d ru lu i conferit
consiliului p rin OG nr. 1 3 7 /2 0 0 0 , şi n u in tră în c o m p e te n ţa sa.
2. în speţă nu este vorba de nici un criteriu, dintre cele expres enumerate de
lege, care are ca scop sau efect restrîngerea, înlăturarea recunoaşterii, folosinţei
sau exercitării, în condiţii de egalitate, a drepturilor omului şi a libertăţilor
fundamentale sau a drepturilor recunoscute de lege.
3. Pensia de serviciu este un beneficiu acordat de legiuitor unor funcţionari ai
dstatului a căror activitate reprezintă un interes deosebit pentru societate şi care se
acordă în condiţii speciale.
4. Dacă la data pensionării persoana în cauză nu îndeplineşte una dintre aceste
condiţii nu poate beneficia de pensie.
5. Pentru eliminarea unor disfuncţii prin OUG nr. 100/2007 a fost modificat şi
art. 82 din Legea nr. 303/2004, care , în forma modificată, permite persoanelor
aflate în situaţia petentului să beneficieze de pensie de serviciu.
6. Având în vedere situaţia prezentată petiţia supusă analizei este lipsită de
obiect.
C. Consiliul Superior al Magistraturii prin adresa nr. 17.461 din 29.11.2007, a
precizat următoarele:
1.Art. 82 din Legea nr.303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, cu
modificările şi completările ulterioare, operează cu două tipuri de vechime:
1.1 Vechimea în magistratură,
1.2 Vechimea numai în funcţia de judecător şi procuror.
2,Leguitorul a prvăzut în art. 82 alin 5 şi posibilitatea ca, acele persoane care la
data pensionării au altă ocupaţie, să beneficieze de pensie de serviciu, dacă
îndeplinesc condiţiile de vechime.
V. In drept.
Având în vedere:
O.G. nr.137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de
discriminare, la art.2 aii. 1 stabileşte : Potrivit prezentei ordonanţe, prin discriminare
se înţelege orice deosebire, excludere, restricţie sau preferinţă pe baza de rasă,
naţionalitate, etnie, limbă, religie, categorie socială, convingeri, sex, orientare
sexuală, vârstă, handicap, boală cronică necontagioasă, infectare HIV ori
apartenenţa la o categorie defavorizată care are ca scop sau efect restrângerea
ori înlăturarea recunoaşterii, folosinţei sau exercitării, în condiţii de egalitate, a
drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale ori a drepturilor recunscute de lege,
în domeniul politic, economic, social şi cultural sau în orice alte domenii ale vieţii
publice.
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OUG nr, 100 din 4 octombrie 2007 pentru modificarea şi completarea
unor acte normative în domeniul justiţiei, Art. 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 integrală în
magistratură.
(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 ia 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) şi (4) pot beneficia şi judecătorii şi procurorii
pensionaţi anterior intrării în vigoare a prezentei legi, 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.
(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."
Colegiul Director apreciează că aspectele sesizate au fost soluţionate odată
cu emiterea actului normative, respective OUG nr. 100/2007, iar petiţia a rămas
fără obiect, motiv pentru care va proceda la clasarea dosarului.
Având în vedere considerentele reţinute de Colegiul Director, în temeiul art,
20 din OG nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de
discriminare, republicată, cu unanimitate de voturi ale membrilor prezenţi
COLEGIUL DIRECTOR
HOTĂRĂŞTE:

1. Clasarea dosarului ca urmare a rămânerii fără obiect a petiţiei , datorită
modificării cadrului legal prin care aspectele sesizate au primit o rezolvare legală.
2. Prezenta hotărâre se va comunica în termen legal părţilor.
VI. Calea de atac şi termenul în care se poate exercita
Prezenta hotărâre poate fi atacată la instanţa competentă şi în termenul legal,
potrivit Legii n r .5 5 4 /2 0 0 4 privind contenciosul ad m in istrativ .
Membrii Colegiului director prezenţi la şedinţă

Data redactării 12. 02. 2008
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