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Obiect: discriminare prin neplata sporului de confidenţialitate

i. Numele şi domiciliul părţilor
1.1. Numele şi domiciliul ales al patenţilor
1.1.1 T
G
, cu domiciliul ales la Judecătoria sectorului 1
Bucureşti, cu sediul în Bucureşti, str. Danielopol, nr. 2-4, sector 4 Bucureşti
1.1.2. Ş
A
D
, cu domiciliul ales la Judecătoria sectorului 1
Bucureşti, cu sediul în Bucureşti, str. Danielopol, nr. 2-4, sector 4 Bucureşti

1.1.12. M
D
G
, cu domiciliul ales la Judecătoria sectorului 1
Bucureşti, cu sediul în Bucureşti, str. Danielopol, nr. 2-4, sector 4 Bucureşti

I.2, Numele şi sediu! reclamaţilor
1.2.1. Ministerul Justiţiei, Str. Apollodor nr. 17, sector 5, Bucureşti

li. Obiectul sesizării
2.1 Petenţii arată că nu beneficiază de spor de confidenţialitate, deşi
gestionează informaţii clasificate.
III. Descrierea presupusei fapte de discriminare
3.1 Petenţii, având calitatea de judecători, consideră că prin
neacordarea sporului de confidenţialitate se crează o diferenţiere nejustificată
între ei şi alte categorii de persoane care gestionează informaţii clasificate,
beneficiari ai acestui spor.

IV. Procedura de citare
4.1 Având în vedere prevederile art. 20, alin. 4, 5 şi 6 din O.G. nr.
137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare,
republicată, au fost citaţi următorii:
- Petenţii, absenţi;
- Ministerul Justiţiei, absent;
4.2 Procedura de citare legal îndeplinită la data de 10.01.2007, la sediul
Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării.

V. Susţinerile părţilor
5.1.1 Petenţii, judecători, prin petiţia nr. 10416 din data de 21.09.2007,
arată că în scopul asigurării mai eficiente a confidenţialităţii informaţiilor
clasificate au fost concretizate o serie de acte normative menite să confere
categoriilor de persoane ce gestionează astfel de informaţii sporuri salariale
corespunzătoare gradului de acces la asemenea informaţii.
5.1.2 Invocă Legea nr. 444/2006 (art. 3), O.G. nr. 6/2007 (art. 15 alin. 1),
Legea nr. 656/2002 (art. 20, alin. 3), O.G. nr. 137/2000 (art. 30 alin, 3) care
prevăd plata sporului de confidenţialitate pentru diferite categorii de persoane.

Punctul de vedere al Ministerului Justiţiei
5.2.1 Ministerul Justiţiei, prin adresa nr. 119998/05,11.2007 susţine că
modul de stabilire prin lege a unor drepturi în favoarea unor categorii
profesionale în mod diferit faţă de alte categorii ori nereglementarea de către
legiuitor a anumitor aspecte care ţin de statutul profesional al unei categorii nu
este o problemă ce poate fi apreciată din punctul de vedere al discriminării,
depăşind cadrul legal reglementat prin Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000.
5.2.2 Dispoziţiile referitoare la acordarea sporului de confidenţialitate nu
sunt discriminatorii, întrucât diferite legi tratează în mod diferit acordarea sporului
de confidenţialitate, fiind dreptul şi obligaţia legiuitorului să stabilească sistemul
de salarizare.
5.2.3 în concluziile formulate de Ministerul Justiţiei, situaţiile deosebite în
care se găsesc diferitele categorii de salariaţi determină soluţii diferite ale
legiuitorului în ceea ce priveşte salarizarea acestora, fără ca prin această soluţie
să se încalce principiul egalităţii, ce nu semnifică uniformitate (conform Deciziilor
Curţii Constituţionale nr. 168/1998 şi 294/2001)

VI. Motivele de fapt şi de drept
6.1
în fapt, Colegiul Director reţine că petenţii, judecători, deşi gestionează
informaţii clasificate, nu beneficiază de spor de confidenţialiate, deşi persoanele
care lucrează sub supravegherea lor în cadrul urmăririi penale beneficiază de
acest spor.
6.2.1în drept, Colegiul Director se raportează la Curtea Europeană a
Drepturilor Omului, care, legat de articolul 14 privind interzicerea discriminării, a
apreciat că diferenţa de tratament devine discriminare, în sensul articolului 14 din
Convenţie, atunci când se induc distincţii între situaţii analoage şi
comparabile fără ca acestea să se bazeze pe o justificare rezonabilă şi
obiectivă. Instanţa europeană a decis în mod constant că pentru ca o asemenea
încălcare să se producă „trebuie stabilit că persoane plasate în situaţii
analoage sau comparabile, în materie, beneficiază de un tratament
preferenţial şi că această distincţie nu-si găseste nici o justificare obiectivă
sau rezonabilă (vezi CEDH, 18 februarie 1991, Fredin c/Suede, parag.60, 23
iunie 1993, Hoffman c/Autriche, parag.31, 28 septembrie 1995, Spadea et
Scalambrino c/ltalie, 22 octombrie 1996 Stubbings et autres c/Royaume-Uni,
parag.75)
6.2.2.
în acelaşi sens, Curtea Europeană de Justiţie a statutat principiul
egalităţii ca unul din principiile generale ale dreptului comunitar. în sfera dreptului
comunitar, principiul egalităţii exclude ca situaţiile comparabile să fie tratate
diferit şi situaţiile diferite să fie tratate similar, cu excepţia cazului în care
tratamentul este justificat obiectiv, (vezi Sermide SpA v. Cassa Conguaglio
Zucchero and others, Cauza 106/83. 1984 ECR 4209, para 28; Koinopraxia
Enoseon Georgikon Synetairismon Diacheir iseos Enchorion Proionton Syn PE
(KYDEP) v. Council of the European Union and Commission of the European

Communities, Cauza C-146/91, 1994 ECR 1-4199; Cauza C-189/01 Jippes and
others 2001 ECR 1-5689, para 129; Cauza C-149/96 Portugal vs. Council 1999
ECR I-8395 oara.91)
6.2.3.
Reţinând în coroborare cu aceste aspecte definiţia discriminării, astfel
cum este reglementată prin articolul 2 alin. 1 din O.G.137/2000 cu modificările şi
completările ulterioare, republicata, Colegiul Director se raportează ia modul în
care sunt întrunite cumulativ elementele constitutive ale articolului 2. Pentru a ne
situa în domeniul de aplicare al art.2, alin. 1 deosebirea, excluderea, restricţia sau
preferinţa trebuie să aibă la bază unul dintre criteriile prevăzute de către art. 2,
alin. 1, şi trebuie să se refere la persoane aflate în situaţii comparabile dar care
sunt tratate în mod diferit datorită apartenenţei lor la una dintre categoriile
prevăzute în textul de lege menţionat anterior. Aşa cum reiese din motivaţia
invocată mai devreme pentru a ne găsi în situaţia unei fapte de discriminare
trebuie să avem două situaţii comparabile la care tratamentul aplicat să fi fost
diferit. Subsecvent, tratamentul diferenţiat trebuie să urmărească sau să aibă ca
efect restrângerea ori înlăturarea recunoaşterii, folosinţei sau exercitării, în
condiţii de egalitate, a drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale ori a
drepturilor recunoscute de lege, în domeniul politic, economic, social şi cultural
sau în orice alte domenii ale vieţii publice,
6.2.4 Curtea Europeană a Drepturilor Omului a apreciat prin jurisprudenţa
sa, că statele contractante dispun de o anumită marjă de apreciere pentru a
determina dacă şi în ce măsură diferenţele între situaţii analoage sau
comparabile sunt de natură să justifice distincţiile de tratament juridic aplicate.
(22 octombrie 1996 Stubbings et autres e/Royaume-Uni, parag.75)
6.2.5 Conform prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 19/2006 privind
creşterile salariale ce se vor acorda personalului militar şi funcţionarilor publici cu
statut special din instituţiile publice de apărare naţională, ordine publică şi
siguranţă naţională, modificată prin Legea 444/2006, art. 3 alin. 1: „Pentru
păstrarea confidenţialităţii în legătură cu informaţiile clasificate, în funcţie de
certificatul/avizul de securitate deţinut, cadrele militare în activitate, funcţionarii
publici cu statut special, militarii angajaţi pe bază de contract şi personalul civil
din instituţiile publice de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională
beneficiază de un spor lunar de până la 15% din solda lunară, respectiv din
salariul de bază, cu încadrarea în limitele bugetelor aprobate."
6.2.6 Ordonanţa nr. 6/2007 privind unele măsuri de reglementare a
drepturilor salariale şi a altor drepturi ale funcţionarilor publici până la intrarea în
vigoare a legii privind sistemul unitar de salarizare şi alte drepturi ale
funcţionarilor publici, precum şi creşterile salariale care se acordă funcţionarilor
publici în anul 2007, la art. 15, stabileşte:
„1) Sporul de confidenţialitate se acordă funcţionarilor publici din aparatul de
lucru al Guvernului în cuantum de până la 15% din salariul de bază, precum şi
funcţionarilor publici din cadrul Administraţiei Prezidenţiale, Consiliului Naţional
pentru Studierea Arhivelor Securităţii, Ministerului Afacerilor Externe, Ministerului
Integrării Europene, direcţiilor subordonate ministrului delegat pentru comerţ din
cadrul Ministerului Economiei şi Comerţului, Consiliului Legislativ.
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2) Categoriile de funcţionari publici, cuantumurile sporului de
confidenţialitate şi condiţiile de acordare se stabilesc, în limitele prevăzute de
lege, prin actul administrativ al ordonatorului principal de credite, cu încadrarea
în cheltuielile de personal prevăzute în bugetul aprobat.”
6.2.7 Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor,
precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării
actelor de terorism, cu modificările şi completările ulterioare, la art. 20 prevede:
„1) Membrii plenului Oficiului beneficiază de drepturile prevăzute de lege
pentru persoanele care îndeplinesc funcţii de demnitate publică. Indemnizaţia
membrilor plenului Oficiului se stabileşte conform prevederilor art. 19 şi ale pct. 6
din anexa nr. 11/2 din Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor
de bază în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupă
funcţii de demnitate publică, cu modificările şi completările ulterioare.
2) Salarizarea personalului de specialitate şi a personalului auxiliar de
specialitate se realizează potrivit Legii nr. 50/1996 privind salarizarea şi alte
drepturi ale personalului din organele autorităţii judecătoreşti, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare.
3) Persoanele care, potrivit legii, gestionează informaţii clasificate
beneficiază de un spor de 15% acordat pentru gestionarea datelor şi informaţiilor
clasificate."
6.2.8 Art. 30 alin. 3 al O.G, 137/2000 se referă la personalul CNCD: „Pentru
păstrarea confidenţialităţii în legătură cu faptele, informaţiile sau documentele de
care ia cunoştinţă în exercitarea funcţiei, personalul din aparatul Consiliului
primeşte lunar un spor de confidenţialitate de 15%, calculat la salariul de bază
brut. Categoriile de personal care beneficiază de acest spor se stabilesc prin
ordin al preşedintelui Consiliului”.
6.2.9 Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor,
republicată, are următoarele prevederi relevante pentru soluţionarea petiţiei:
Art. 74
(1) Pentru activitatea desfăşurată, judecătorii şi procurorii au dreptul la o
remuneraţie stabilită în raport cu nivelul instanţei sau al parchetului, cu funcţia
deţinută, cu vechimea în magistratură şi cu alte criterii prevăzute de lege.
(2) Drepturile salariale ale judecătorilor şi procurorilor nu pot fi diminuate
sau suspendate decât în cazurile prevăzute de prezenta lege. Salarizarea
judecătorilor şi procurorilor se stabileşte prin lege specială.
(3) Salarizarea judecătorilor înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie se stabileşte
prin legea privind indemnizaţiile pentru persoanele care ocupă funcţii de
demnitate publica.
(4) Judecătorii şi procurorii militari sunt militari activi $i au toate drepturile şi
obligaţiile ce decum din aceasta calitate.
(5) Salarizarea şi celelalte drepturi cuvenite judecătorilor şi procurorilor
militari se asigura de Ministerul Apărării Naţionale, în concordanţă cu prevederile
legislaţiei privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului din organele
autorităţii judecătoreşti şi cu reglementările referitoare la drepturile materiale şi
băneşti specifice calităţii de militar activ şi, respectiv, de salariat civil al acestui
minister.

(6)
Acordarea gradelor militare şi înaintarea în grad a judecătorilor şi
procurorilor militari se fac potrivit normelor aplicabile cadrelor permanente din
Ministerul Apărării Naţionale.
[...]
Art. 78
(1)
Judecătorii şi procurorii beneficiază de asigurare pentru risc profesional,
realizată din fondurile bugetare ale înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, ale
Ministerului Justiţiei, Ministerului Public sau, în cazul judecătorilor şi procurorilor
militari, din fondurile Ministerului Apărării Naţionale, pentru viaţă, sănătate şi
bunuri, dacă sunt afectate în exercitarea atribuţiilor de serviciu sau în legătură cu
acestea, în limita veniturilor pentru anii lucraţi în aceste funcţii, dar nu în mai mult
de 15 ani de activitate. [...]
Art. 79
(1) Judecătorii şi procurorii beneficiază anual de un concediu de odihnă
plătit de 35 de zile lucrătoare.
(2) Judecătorii şi procurorii au dreptul la concedii de studii de specialitate
plătite pentru participarea la cursuri sau alte forme de specializare organizate în
ţară sau în străinătate, pentru pregătirea şi susţinerea examenului de capacitate
şi de doctorat, precum şi la concedii fără plată, potrivit Regulamentului privind
concediile judecătorilor şi procurorilor. [...]
(4) în perioada concediului de creştere a copilului în vârstă de până la 2 ani,
judecătorii sau procurorii au dreptul la o indemnizaţie în cuantum de 75% din
media veniturilor nete realizate în ultimele 6 luni anterioare datei de la care se
acorda acest concediu.
(5) Judecătorii şi procurorii în activitate sau pensionari, precum şi soţul sau
soţia şi copiii aflaţi în întreţinerea acestora beneficiază în mod gratuit de
asistenta medicală, medicamente şi proteze, în condiţiile respectării dispoziţiilor
legale privind plata contribuţiei la asigurările sociale.
(6) Judecătorii şi procurorii au dreptul la închirierea locuinţelor de serviciu.

[■■■]

Art. 80
Judecătorii şi procurorii beneficiază anual de 6 călătorii în ţară dus-întors,
gratuite, la transportul pe calea ferată clasa I, auto, naval şi aerian sau de
decontarea a 7,5 litri combustibil la suta de kilometri pentru 6 călătorii în ţară dusîntors, în cazul în care deplasarea se efectuează cu autoturismul.
Art. 81

(1)
Judecătorii şi procurorii cu vechime continuă în magistratură de 20 de
ani beneficiază, la data pensionării sau a eliberării din funcţie pentru alte motive
neimputabile, de o indemnizaţie egala cu 7 indemnizaţii de încadrare lunare
brute, care se impozitează potrivit legii. [...]
Art. 82
(1)
Judecătorii şi procurorii cu o vechime de cel puţin 25 de ani în
magistratură beneficiază, la împlinirea vârstei prevăzute de lege, de pensie de
serviciu, în cuantum de 80% din media veniturilor brute realizate în ultimele 12
luni de activitate înainte de data pensionării. [...]
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(3) Pentru fiecare an care depăşeşte vechimea de 25 de ani în funcţia de
judecător sau procuror, la cuantumul pensiei se adaugă câte 1%, fără a se putea
depăşi venitul brut avut la data pensionării.
(4) De pensia de serviciu beneficiază şi judecătorii şi procurorii cu o
vechime în magistratură între 20 şi 25 de ani, în acest caz cuantumul pensiei
prevăzut la alin. (1) fiind micşorat cu 1% pentru fiecare an care lipseşte din
vechimea integrală.
{...)

Art. 91
(1) Judecătorii şi procurorii sunt obligaţi să rezolve lucrările în termenele
stabilite şi să soluţioneze cauzele în termen rezonabil, în funcţie de
complexitatea acestora, şi să respecte secretul profesional.
(2) Judecătorul este obligat sa păstreze secretul deliberărilor şi al voturilor la
care a participat, inclusiv după încetarea exercitării funcţiei. ”
6.2,10
Ordonanţa de urgenţă nr. 27/2006 privind salarizarea şi alte drepturi
ale judecătorilor, procurorilor şi altor categorii de personal din sistemul justiţiei
completează drepturile magistraţilor:
„Aii. 1
(1) Prezenta ordonanţă de urgenţă reglementează salarizarea şi alte
drepturi ale membrilor Consiliului Superior al Magistraturii, ale judecătorilor de la
înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, de la cutiile de apel, tribunale şi judecătorii, ale
procurorilor de la parchetele de pe lângă aceste instanţe, ale magistraţilorasistenţi de la înalta Cutie de Casaţie şi Justiţie, ale personalului de specialitate
juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor, potrivit Legii nr. 303/2004 privind
statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, precum şi salarizarea şi unele drepturi ale asistenţilor judiciari.
(2) Salarizarea şi celelalte drepturi ale judecătorilor şi procurorilor militari se
asigura de Ministerul Apărării Naţionale, potrivit prevederilor prezentei ordonanţe
de urgenţă şi reglementărilor referitoare la drepturile materiale şi băneşti
specifice calităţii de militar activ. Salarizarea şi celelalte drepturi ale procurorilor
militari din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie se asigură de aceasta, potrivit
prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă şi reglementărilor referitoare la
drepturile materiale şi băneşti specifice calităţii de militar activ.
Art. 2
Salarizarea şi celelalte drepturi ale judecătorilor, ale procurorilor, ale
personalului asimilat acestora şi ale magistraţilor-asistenţi se stabilesc ţinându-se
seama de locul şi rolul justiţiei în statul de drept, de răspunderea, complexitatea
şi riscurile funcţiei, de incompatibilităţile şi interdicţiile prevăzute de lege pentru
aceste categorii de personal.
Art. 3 “
(1) Judecătorii, procurorii, personalul asimilat acestora şi magistraţiiasistenţi au dreptul pentru activitatea desfăşurată la o indemnizaţie de încadrare
bruta lunară stabilită în raport cu nivelul instanţelor sau parchetelor, cu funcţia
deţinuta şi cu vechimea în magistratura prevăzută de art. 86 din Legea nr.
303/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pe baza valorii

de referinţă sectorială şi a coeficienţilor de multiplicare prevăzuţi în anexa care
face parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă.
(2)
Pentru judecătorii şi procurorii militari, indemnizaţia de încadrare brută
lunară stabilită potrivit prezentei ordonanţe de urgenţă reprezintă solda de
funcţie.
Aii. 4
(1) Judecătorii, procurorii, personalul asimilat acestora şi magistraţiiasistenţi beneficiază, în raport cu vechimea numai în funcţiile de judecător,
procuror, magistrat-asistent la înalta Curte de Casaţie şi Justiţie sau de personal
asimilat judecătorilor şi procurorilor, de o majorare a indemnizaţiei stabilite
potrivit aii. 3 alin. (1), calculată în procente la indemnizaţia de încadrare brută
lunară, după cum urmează:
-de la 3 la 5 ani - 10%;
- de la 5 la 10 ani - 15%;
- de la 10 la 15 ani - 20%;
- de la 15 la 20 de ani - 25%;
- peste 20 de ani - 30%.
(2) Indemnizaţia de încadrare majorată potrivit alin. (1) se acorda de la data
de întâi a lunii următoare celei în care s-a împlinit vechimea numai în funcţiile
prevăzute la alin. (1) şi constituie indemnizaţia de încadrare bruta lunară.
(3) Indemnizaţia de încadrare majorată potrivit alin. (1) se ia în calcul la
stabilirea pensiilor şi a altor drepturi de asigurări sociale, la stabilirea,
recalcularea şi actualizarea pensiei de serviciu, precum şi a oricăror alte drepturi
ce se determina pe baza veniturilor salariale.
Art. 5
Judecătorii, procurorii, personalul asimilat acestora şi magistraţii-asistenţi,
precum şi personalul de specialitate din cadrul Institutului Naţional de
Criminologie, care posedă titlul ştiinţific de doctor sau doctor docent, beneficiază
de un spor de 15% din indemnizaţia de încadrare bruta lunară, care se acorda de
la data de întâi a lunii următoare celei în care s-a solicitat.
Art. 6
(1) Judecătorii şi procurorii care funcţionează la instanţele şi parchetele din
mediul rural, situate în comune, beneficiază de indemnizaţii de încadrare brute
lunare majorate cu până la 10%. Majorarea se stabileşte în funcţie de gradul de
izolare a localităţii şi de condiţiile concrete de viaţă, prin ordin al ministrului
justiţiei sau, după caz, al procurorului general al Parchetului de pe lângă înalta
Curte de Casaţie şi Justiţie, cu avizul Consiliului Superior al Magistraturii.
(2) Indemnizaţia de încadrare bruta lunară majorată potrivit alin. (1) se ia în
calcul la stabilirea pensiilor şi a altor drepturi de asigurări sociale, la stabilirea,
recalcularea şi actualizarea pensiei de serviciu, precum şi a oricăror alte drepturi
ce se determina pe baza veniturilor salariale.
Art. 7
(1) Pentru condiţii deosebite de muncă, grele, vătămătoare sau periculoase,
judecătorilor, procurorilor, magistraţilor-asistenţi şi personalului asimilat acestora
li se acordă un spor de 15% din indemnizaţia de încadrare brută lunară,
proporţional cu timpul efectiv lucrat în aceste condiţii.

(2) Condiţiile de acordare a sporului prevăzut la alin. (1) se aprobă de
ordonatorul principal de credite sau, după caz, de procurorul şef al Direcţiei
Naţionale Anticoruptie, în funcţie de condiţiile deosebite, grele, vătămătoare sau
periculoase stabilite potrivit legii.
Art. 8
(1) Personalul asimilat judecătorilor şi procurorilor, precum şi personalul de
specialitate juridică din cadrul Şcolii Naţionale de Grefieri se salarizează în raport
cu vechimea în magistratură sau, după caz, în specialitate, potrivit prevederilor
Ut. B din anexa.
(2) Salarizarea magistraţilor-asistenţi se face potrivit prevederilor Ut. A din
anexă, în baza coeficienţilor de multiplicare prevăzuţi la nr. crt. 20, 21 şi 22
pentru magistraţii-asistenţi gradele I, II şi III, la nr. crt. 14, 15 şi 16 pentru
magistraţii-asistenţi şefi gradele I, II şi III şi la nr. crt. 14 pentru prim-magistratulasistent.
(3) Bursele auditorilor de justiţie se stabilesc potrivit Ut. A din anexa, în baza
coeficienţilor de multiplicare prevăzuţi la nr. crt. 30 şi 31, în raport cu vechimea
pe care o au ca auditori.
Art. 9
Indemnizaţiile de încadrare brute lunare şi celelalte drepturi ale
judecătorilor, procurorilor, personalului asimilat acestora şi ale magistraţilorasistenţi se acorda, după caz, de ministrul justiţiei, de preşedintele înaltei Curţi
de Casaţie şi Justiţie, de preşedintele Consiliului Superior al Magistraturii sau de
procurorul general al Parchetului de pe lângă înalta Curte de Casaţie şi Justiţie,
cu excepţia cazurilor în care prin lege specială sau prin prezenta ordonanţa de
urgenta se prevede altfel.
[...]
Art. 11
(1) Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticoruptie şi cei din cadrul
Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism
sunt salarizaţi potrivit nr. crt. 6-13 de la lit. A din anexa, în raport cu funcţiile pe
care le deţin sau cu care sunt asimilaţi potrivit legii.
(2) Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticoruptie beneficiază de toate
drepturile stabilite de prezenta ordonanţă de urgenţă, de Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr. 43/2002 privind Direcţia Naţionala Anticoruptie, aprobată cu
modificări şi completări prin Legea nr. 503/2002, cu modificările şi completările
ulterioare, precum şi de drepturi stabilite expres pentru aceştia prin alte acte
normative. Procurorii din cadrul Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de
Criminalitate Organizată şi Terorism beneficiază de toate drepturile stabilite de
prezenta ordonanţă de urgenţă, de Legea nr. 508/2004 privind înfiinţarea,
organizarea şi funcţionarea în cadrul Ministerului Public a Direcţiei de Investigare
a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism, cu modificările şi
completările ulterioare, precum şi de drepturi stabilite expres pentru aceştia prin
alte acte normative.
(3) Salariul de bază pentru specialiştii din cadrul Direcţiei Naţionale
Anticoruptie şi al Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate
Organizată şi Terorism se stabileşte potrivit nr. crt. 28 de la lit. A din anexa.
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Specialiştii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticoruptie şi al Direcţiei de Investigare
a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism beneficiază şi de celelalte
drepturi salariate prevăzute de lege pentru funcţionarii publici. Specialiştii din
cadrul Direcţiei Naţionale Anticoruptie şi al Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor
de Criminalitate Organizată şi Terorism beneficiază şi de prevederile art. 23.
[•••]

Art. 18
(1) Pentru activitatea desfăşurată personalul prevăzut la art. 1 beneficiază la
sfârşitul anului calendaristic de un premiu anual egal cu indemnizaţia de
încadrare brută din ultima lună a anului pentru care se face premierea. [...]
Art. 19
(1) în cazul în care ordonatorul principal de credite bugetare realizează
economii prin reducerea cheltuielilor cu salariile, acesta poate acorda premii în
cursul anului, în limita a 5% din fondul de salarii prevăzut în bugetul de venituri şi
cheltuieli, personalului care asigură realizarea activităţii ce revenea posturilor din
care au provenit economiile.
[...]
Art. 22
Judecătorii, procurorii şi personalul asimilat acestora, precum şi magistraţiiasistenţi au dreptul la atribuirea unei locuinţe de serviciu dacă, în localitatea unde
îşi desfăşoară activitatea, aceştia, soţul/sotia sau copiii aflaţi în întreţinerea lor nu
beneficiază de locuinţa proprietate personală ori nu li s-a atribuit locuinţa de către
autorităţile administraţiei publice locale.
Ari. 23

(1) Judecătorii, procurorii, personalul asimilat acestora şi magistraţiiasistenţi, cărora nu li s-a acordat locuinţa de serviciu de către ordonatorii
principali de credite, au dreptul, în condiţiile art. 22, la compensarea diferenţei
dintre chiria ce s-ar stabili pentru o locuinţă de serviciu, potrivit legii, şi chiria
plătită pe baza unui contract de închiriere încheiat în condiţiile legii. Acest drept
nu are caracter salarial şi nu se impozitează. Compensarea nu se acordă în
cazul în care contractul de închiriere este încheiat cu rude de gradul I sau II. [...]
A lt 24

Judecătorii, procurorii, personalul asimilat acestora şi magistraţii-asistenţi,
precum şi familiile acestora beneficiază, ca măsura de protecţie socială, de
înlesniri stabilite prin ordin al ministrului justiţiei sau al procurorului general al
Parchetului de pe lângă înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, după caz, cu privire la
folosirea caselor de odihnă, a sanatoriilor şi a altor amenajări recreative şi
sportive aflate în proprietatea sau în administrarea Ministerului Justiţiei şi,
respectiv, a Parchetului de pe lângă înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.
Art. 25
(1) Judecătorii, procurorii, personalul asimilat acestora şi magistraţiiasistenţi, în activitate sau pensionari, precum şi soţul sau soţia şi copiii aflaţi în
întreţinerea acestora beneficiază în mod gratuit de asistenţă medicală,
medicamente şi proteze, în condiţiile respectării dispoziţiilor legale privind plata
contribuţiei pentru asigurările sociale de sănătate.
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(2) Condiţiile de acordare gratuita a asistenţei medicale, medicamentelor şi
protezelor se stabilesc prin hotărâre a Guvernului. Aceste drepturi nu au caracter
salarial şi nu se impozitează.
[...]
Art. 32
Judecătorii, procurorii, personalul asimilat acestora şi magistraţii-asistenţi
beneficiază şi de drepturile stabilite în mod expres pentru aceştia prin alte acte
normative speciale. ”
5.2.11 Colegiul Director, analizând atât jurisprudenţa sa anterioară, cât şi
prevederile legale, constată că în situaţia în care se invocă o deosebire,
excludere, restricţie sau preferinţă ca rezultat al unei norme juridice, care are ca
scop sau efect restrângerea, înlăturarea recunoaşterii, folosinţei sau exercitării,
în condiţii de egalitate a unui drept recunoscut de lege, CNCD are competenţa
soluţionării cazului respectiv.
5.2.12 Colegiul Director, analizând prevederile legale, constată că petenţii,
în calitatea lor de magistraţi, beneficiază de drepturi clar stabilite de Legea nr.
303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, iar între
aceste drepturi nu figurează acordarea sporului de confidenţialitate, totodată
magistraţii au obligaţia de a respecta secretul profesional. Salarizarea şi celelalte
drepturi ale judecătorilor, ale procurorilor, ale personalului asimilat acestora şi ale
magistraţilor-asistenţi s-a stabilit ţinându-se seama de răspunderea,
complexitatea şi riscurile funcţiei, de incompatibilităţile şi interdicţiile prevăzute de
lege.
5.2.13 Colegiul Director apreciază că situaţiile deosebite în care se găsesc
diferitele categorii de salariaţi determină soluţii diferite ale legiuitorului în ceea ce
priveşte salarizarea acestora, fără ca prin această soluţie să se încalce principiul
egalităţii.
Faţă de cele de mai sus, în temeiul art. 20 alin. (4) şi alin. (7) şi art. 26 din
O.G. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de
discriminare, cu modificările şi completările ulterioare, în unanimitate de voturi
pentru ale membrilor prezenţi la şedinţă,

COLEGIUL DIRECTOR
HOTĂRĂŞTE:
1. Se constată că nu există un tratament diferenţiat, discriminatoriu
potrivit art. 2 din O.G. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea
tuturor formelor de discriminare, republicată;

2. se va răspunde petenţilor în sensul celor hotărâte;
3. o copie se va transmite părţilor.

VII. Modalitatea de plată a amenzii
Nu este cazul

VIII. Calea de atac şi termenul în care se poate exercita
Prezenta hotărâre poate fi atacată la instanţa de contencios adsministrativ,
potrivit O.G. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea faptelor de
discriminare, republicata şi Legii nr. 554/2004 a contenciosului
administrativ
Membrii Colegiului director prezenţi la şedinţă

Data redactării : 07.02.2008
Notă: prezenta Hotărâre emisă potrivit prevederilor legii şi care nu sunt atacate
în termenul legal de 15 de zile de la comunicare constituie de drept titlu
executoriu,
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