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Domnului  
 

VALER DORNEANU 

Preşedintele CurYii ConstituYionale a României 
 

 

Stimate domnule preşedinte,  

 

Consiliul Superior al Magistraturii apreciaz< cooperarea interinstituYional< drept 

esenYial< pentru eficientizarea şi asigurarea unui înalt nivel de independenY< şi de 

transparenY< a sistemului judiciar, acesta reprezentând un domeniu ce presupune efortul 

comun al tuturor puterilor statului, în limitele atribuYiilor ce le sunt conferite de ConstituYie 

şi celelalte acte normative.  

Consiliul are îndatorirea de a se implica activ în aspectele care privesc autoritatea 

judec<toreasc<, în strict< conformitate cu litera şi spiritul actelor normative care 

guverneaz< JustiYia român< şi în direct< conlucrare cu celelalte puteri ale statului de drept. 
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În acest context, având în vedere sesiz<rile formulate de Înalta Curte de CasaYie şi 

JustiYie, constituit< în SecYii Unite, şi de Avocatul Poporului, privind controlul 

constituYionalit<Yii, înainte de promulgare, a Legii privind abrogarea unor prevederi 

referitoare la pensiile de serviciu şi indemnizaYiile pentru limit< de vârst<, precum şi pentru 

reglementarea unor m<suri în domeniul pensiilor ocupaYionale, formul<m prezentul 

 

 

PUNCT DE VEDERE 

 

 

cu privire la neconstitu郡ionalitatea actului normativ adoptat de Parlamentul 

României. 

 

În acest sens, deşi, potrivit dispoziYiilor Legii nr. 47/1992 privind organizarea şi 

funcYionarea CurYii ConstituYionale, republicat<, cu modific<rile şi complet<rile ulterioare, 

Consiliul Superior al Magistraturii nu are calitatea de parte în procedura de soluYionare a 

acestei sesiz<ri, în formularea acestui demers a fost avut< în vedere practica constant< a 

CurYii ConstituYionale de a primi observaYiile şi opiniile formulate de terYe persoane în 

calitate de amici curiae.  

Astfel, Curtea a reYinut c< „procedeul intervenМiei în calitate de amicus curiae în 

procedura din faМa CurМii ConstituМionale nu reprezint< o extindere a cadrului procesual 

existent [...] Depunerea de note scrise, în aceste condiМii, nu echivaleaz< cu atribuirea 

vreunei calit<Мi procesuale [... ], ci are semnificaМia exprim<rii unei opinii/poziМii a unei 

terМe persoane faМ< de litigiul constituМional asupra problemei deduse instanМei a quo, cu 

scopul de a sprijini instanМa de contencios constituМional în soluМionarea cauzei” (Decizia 

nr. 887 din 15 decembrie 2015, publicat< în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 

191 din 15 martie 2016). 

 

Consiliul Superior al Magistraturii apreciaz< c< obiecYiile de 

neconstituYionalitate invocate de Înalta Curte de CasaYie şi JustiYie - SecYiile Unite şi 
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de Avocatul Poporului sunt  întemeiate, actul normativ fiind adoptat cu nesocotirea 

manifest< a unor dispoziYii din Legea fundamental<. 

 

În esenY<, legea adoptat< de Camera DeputaYilor la data de 28 ianuarie 2020: 

 încalc< în mod grav principiul independenYei judec<torilor, precum şi statutul 

constituYional al procurorilor, nesocotind astfel prevederile art. 124 alin. (3) şi art. 

132 din ConstituYia României, republicat<, dar şi caracterul obligatoriu al deciziilor 

CurYii ConstituYionale, consacrat prin art. 147 alin. (4) din ConstituYia României, 

republicat<; 

 contravine principiului egalit<Yii şi principiului nediscrimin<rii, înc<lcând 

astfel prevederile art. 16 şi art. 20 din ConstituYia României, republicat<; 

 încalc< dispoziYiile constituYionale care stabilesc procedura de adoptare a 

actelor normative, inclusiv sub aspectul competenYelor celor dou< Camere ale 

Parlamentului şi modalit<Yii de sesizare a acestora, nesocotind  dispoziYiile  art. 75 

alin. (1) raportat la art. 73 alin. (3) lit. l) din ConstituYia României, republicat<. 

 

 

I.  Legea adoptat< încalc<  prevederile art. 124 alin. (3), art. 132 şi art. 147, prin 

raportare la art. 1 alin. (3) şi (5), art. 11 şi art. 20 din ConstituYia României, 

republicat<. 
 

Astfel, prin art. 2 din Legea privind abrogarea unor prevederi referitoare la pensiile 

de serviciu şi indemnizaYiile pentru limit< de vârst<, precum şi pentru reglementarea unor 

m<suri în domeniul pensiilor ocupaYionale s-a prev<zut abrogarea dispoziYiilor art. 82, 83, 

831, 832, 833, 84, 85 şi 851 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judec<torilor şi 

procurorilor, republicat<, cu modific<rile şi complet<rile ulterioare, care reglementeaz<, în 

principal, pensia de serviciu pentru judec<tori şi procurori. 

Prin acest demers, puterea legislativ< a înc<lcat în mod grav principiul independenYei 

judec<torilor, garantat de Legea fundamental< prin art. 124 alin. (3),  şi a afectat  statutul st
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constituYional al procurorilor, reglementat prin art. 132 din ConstituYia României, 

republicat<. 

Statutul magistratului impune acordarea pensiei de serviciu şi a remunera郡iei 

adecvate ca o component< a independen郡ei justi郡iei, garan郡ie a statului de drept, prev<zut 

de art. 1 alin. (3) din Constitu郡ia României. 

În acest sens, jurispruden郡a constant< a CurYii ConstituYionale a României a stabilit f<r< 

echivoc c< independen郡a justi郡iei, ca garan郡ie constitu郡ional<, include securitatea financiar< a 

magistra郡ilor, care presupune 群i asigurarea unor garan郡ii sociale, precum pensia de serviciu.  

Reglementarea în vigoare a pensiei de serviciu pentru magistraYi este justificat< prin 

prisma specificului activit<Yii magistraYilor, care impune acestora obligaYii şi interdicYii severe, 

precum şi riscuri sporite, care nu le sunt impuse celorlalYi asiguraYi din sistemul public general. 

Pensia de serviciu a fost instituit< pentru a încuraja stabilitatea în serviciu şi formarea 

unei cariere în magistratur<, caracterul stimulator al acesteia constând în modul de determinare 

a cuantumului în raport cu indemniza郡ia avut< la data ie群irii la pensie. 

Interdic郡iile impuse magistra郡ilor vizeaz< activit<郡i care le-ar putea aduce venituri 

suplimentare, care s< le asigure posibilitatea efectiv< de a-şi crea o situa郡ie material< de natur< 

s< le men郡in< dup< pensionare un nivel de via郡< apropiat de cel avut în timpul activit<郡ii. 

Tratamentul juridic diferit al magistra郡ilor în ceea ce prive群te sistemul de pensionare este 

justificat şi de riscurile pe care le implic< exercitarea profesiei, cu un  rol esen郡ial în ap<rarea 

drepturilor omului, a ordinii publice şi valorilor statului de drept. 

Aşadar, pensia de serviciu nu reprezint< un privilegiu, ci este justificat< în mod obiectiv, 

constituind o compensa郡ie par郡ial< a inconvenientelor ce rezult< din rigoarea statutului special 

c<ruia trebuie s< i se supun< magistra郡ii 群i care impune obliga郡ii 群i interdic郡ii pe care celelalte 

categorii de asigura郡i nu le au, fiindu-le interzise activit<郡i ce le-ar putea aduce venituri 

suplimentare, care s< le asigure posibilitatea efectiv< de a-群i crea o situa郡ie material< de natur< 

s< le ofere dup< pensionare men郡inerea unui nivel de via郡< cât mai apropiat de cel avut în 

timpul activit<郡ii, aspecte tran群ate în repetate rânduri în jurispruden郡a Cur郡ii Constitu郡ionale. 

În consecinY<, actul normativ supus controlului de neconstitu郡ionalitate, prin care 
se urm<reşte eliminarea pensiei de serviciu a magistraYilor, este contrar art. 124 alin. (3) 

din ConstituYie care prevede c< „Judec<torii sunt independenМi şi se supun numai legii.” st
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În jurispruden郡a CurYii ConstituYionale s-a statuat c< eliminarea pensiilor de serviciu ale 

magistra郡ilor contravine principiului independen郡ei justi郡iei, fiind o m<sur< neconstitu郡ional<, 

dat fiind statutul special al acestei categorii profesionale. 

Prin Decizia nr. 873 din 25 iunie 2010, publicat< în Monitorul Oficial nr. 433 din 

28.06.2010, Curtea ConstituYional< a statuat  c<: „principiul independenМei justiМiei ap<r< 

pensia de serviciu a magistraМilor, ca parte integrant< a stabilit<Мii financiare a acestora, în 

aceeaşi m<sur< cu care ap<r< celelalte garanYii ale acestui principiu”. 
Curtea a mai reYinut c< „atât independenYa justiYiei - componenta instituYional< 

(conceptul „independenYei judec<torilor" nereferindu-se exclusiv la judec<tori, ci acoperind 

sistemul judiciar în întregime), cât şi independenYa judec<torului - componenta individual<, 

implic< existenYa unor numeroase aspecte, cum ar fi: lipsa imixtiunii celorlalte puteri în 

activitatea de judecat<, faptul c< niciun alt organ decât instanYele nu poate decide asupra 

competenYelor lor specifice prev<zute prin lege, existenYa unei proceduri prev<zute de lege 

referitoare la c<ile de atac ale hot<rârilor judec<toreşti, existenYa unor fonduri b<neşti 

suficiente pentru desf<şurarea şi administrarea activit<Yii de judecat<, procedura de numire 

şi promovare în funcYie a magistraYilor şi, eventual, perioada pentru care sunt numiYi, condiYii 

de munc< adecvate, existenYa unui num<r suficient de magistraYi ai instanYei respective pentru 

a evita un volum de munc< excesiv şi pentru a permite finalizarea proceselor într-un termen 

rezonabil, remunerare proporYional< cu natura activit<Yii, repartizarea imparМial< a 

dosarelor, posibilitatea de a forma asociaYii ce au ca principal obiect protejarea 

independenYei şi a intereselor magistraYilor etc. 

Este indubitabil faptul c< principiul independenYei justiYiei nu poate fi restrâns numai 

la cuantumul remuneraYiei (cuprinzând atât salariul, cât şi pensia) magistraYilor, acest 

principiu implicând o serie de garanYii cum ar fi: statutul magistraYilor (condiYiile de acces, 

procedura de numire, garanYii solide care s< asigure transparenYa procedurilor prin care sunt 

numiYi magistraYii, promovarea şi transferul, suspendarea şi încetarea funcYiei), stabilitatea 

sau inamovibilitatea acestora, garanYiile financiare, independenYa administrativ< a 

magistraYilor, precum şi independenYa puterii judec<toreşti faY< de celelalte puteri în stat. Pe 

de alt< parte, independenYa justiYiei include securitatea financiar< a magistraYilor, care 

presupune şi asigurarea unei garanYii sociale, cum este pensia de serviciu a magistraYilor.” st
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În considerentele aceleiaşi Decizii, Curtea a mai reYinut c< atât în jurisprudenYa CurYii 

ConstituYionale a României, cât şi în jurisprudenYa altor CurYi ConstituYionale s-a statuat c< 

stabilitatea financiar< a magistraYilor reprezint< una dintre garanYiile independenYei 

justiYiei. 

Xinând seama de aceste premise fundamentale de rang constituYional, este evident 

c< prin eliminarea pensiei de serviciu a judec<torilor şi procurorilor se înc<lc< 

jurispruden郡a constant< a instan郡ei constitu郡ionale ce a stabilit f<r< echivoc c< 
independen郡a justi郡iei, ca garan郡ie constitu郡ional<, include securitatea financiar< a 

magistra郡ilor, care presupune 群i asigurarea unei garan郡ii sociale, cum este pensia de 
serviciu a magistra郡ilor. 

 

De asemenea, prin Decizia nr. 20 din 02.02.2000, publicat< în Monitorul Oficial nr. 

72/18.02.2000, Curtea ConstituYional< a stabilit c< obligaYiile şi interdicYiile severe impuse 

magistraYilor, precum şi riscurile sporite cu care aceştia se confrunt<, justific< în mod obiectiv 

şi rezonabil o diferenYiere a regimului juridic de pensionare faY< de regimul stabilit pentru alYi 

asiguraYi care nu sunt supuşi aceloraşi exigenYe, restricYii şi riscuri. 

În acest context, trebuie avute în vedere şi exigenYele actuale pe care importante 

documente internaYionale le exprim< în mod direct cu privire la drepturile magistraYilor, în 

considerarea importanYei rolului acestora în ap<rarea statului de drept. 

Astfel, „Principiile fundamentale privind independenYa magistraturii”, adoptate de cel 

de-al VII-lea Congres al Na郡iunilor Unite pentru prevenirea crimei şi tratamentul 

delincven郡ilor (Milano, 26 august – 6 septembrie 1985) şi confirmate de Adunarea General< a 

Organiza郡iei Na郡iunilor Unite prin Rezolu郡iile nr. 40/32 din 29 noiembrie 1985 şi nr. 40/146 

din 13 decembrie 1985, prev<d în mod expres, prin art. 11, c< „durata mandatului 

judec<torilor, independenYa acestora, siguranМa lor, remuneraМia corespunz<toare, condiМiile 

de munc<, pensiile şi vârsta de pensionare sunt în mod adecvat garantate prin lege”. 

De asemenea, în mod asem<n<tor, Recomandarea nr. R (94)12 cu privire la 

independenYa, eficacitatea şi rolul judec<torilor, adoptat< la 13 octombrie 1994 de Comitetul 

Mini群trilor al Consiliului Europei, a stabilit, printre alte m<suri pe care statele membre 

urmeaz< s< le adopte şi pe aceea „de a veghea ca statutul şi remuneraМia judec<torilor s< fie 

pe m<sura demnit<Мii profesiei lor şi a responsabilit<Мilor pe care şi le asum<”, subliniat< 
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fiind importanYa independenYei judec<torilor în scopul înt<ririi preeminenYei dreptului în 

statele democratice. 

Totodat<, art. 6.4 din Carta European< privind statutul judec<torilor prevede c< 

magistra郡ii au dreptul la „plata unei pensii al c<rei nivel trebuie s< fie cât mai apropiat posibil 

de acela al ultimei remuneraМii primite pentru activitatea jurisdicМional<”. 

Analizând toate aceste reglement<ri internaYionale, prin Decizia nr. 20/2000, Curtea 

ConstituYional< a reYinut  „preocuparea organismelor care le-au adoptat de a se promova 

independenYa şi imparYialitatea judec<torilor, Yinând seama c< judec<torii se pronunY< asupra 

vieYii, libert<Yilor, drepturilor, îndatoririlor şi bunurilor cet<Yenilor. În acest context, o 

importanY< deosebit< o au m<surile preconizate pentru asigurarea unui statut, a unei 

remuneraYii şi a pensiei adecvate pentru magistraYi, precum şi a garant<rii prin lege a 

acestora. De asemenea, Curtea ConstituYional< constat< c< în toate aceste documente 

principiile şi m<surile stabilite cu privire la statutul şi drepturile magistraYilor sunt puse în 

relaYie direct< cu prevederile art. 10 din DeclaraYia Universal< a Drepturilor Omului şi cu 

cele ale art. 6 din ConvenYia pentru ap<rarea drepturilor omului şi a libert<Yilor 

fundamentale, referitoare la dreptul fundamental al oric<rei persoane de a fi judecat< de un 

tribunal competent, independent şi imparYial, stabilit prin lege”. 

În aceste condiYii, Curtea ConstituYional< a constatat c<, deşi unele dintre 

documentele internaYionale menYionate au valoare de recomandare, prin prevederile pe 
care le conYin şi prin finalit<Yile pe care le urm<resc, fiecare dintre acestea vizeaz< direct 

texte cuprinse în pacte şi în tratate la care România este parte şi, prin urmare, se înscriu 

în spiritul prevederilor art. 11 şi 20 din ConstituYie. 
Curtea ConstituYional< a statuat c< raYiunile pe care se întemeiaz< prevederile din actele 

internaYionale sus menYionate se afl< în convergenY< cu dispoziYiile art. 124 alin. (3) din 

ConstituYie, conform c<rora: „Judec<torii sunt independenYi şi se supun numai legii”. “Aceste 

dispoziYii constituYionale nu au caracter declarativ, ci constituie norme constituYionale 

obligatorii  pentru Parlament, care are îndatorirea de a legifera instituirea unor mecanisme 

corespunz<toare de asigurare real< a independenYei judec<torilor, f<r< de care nu se poate 

concepe existenYa statului de drept, prev<zut< prin art. 1 alin. (3) din ConstituYie.” 
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În egal< m<sur<, aspecte referitoare la drepturile magistraYilor, în considerarea 

importanYei rolului acestora în ap<rarea statului de drept, se reg<sesc şi în alte documente 

internaYionale.  

Astfel, în „DeclaraYia cu privire la Principiile de IndependenY< a JustiYiei” adoptat< de 

ConferinYa PreşedinYilor de InstanYe Supreme din Europa Central< şi de Est, de la Brijuni, 

CroaYia, din 14 octombrie 2015, s-a re郡inut c< „Judec<torii trebuie s< primeasc< o compensaYie 

pe m<sura profesiei şi îndatoririlor lor şi s< dispun< de condiYii adecvate de lucru. Judec<torii 

trebuie s< beneficieze de o instruire adecvat<. De asemenea, judec<torilor trebuie s< li se 

asigure facilit<Yi pentru desf<şurarea activit<Yii care s< reflecte importanYa statului de drept 

în societate. InstanYelor trebuie s< li se asigure un num<r suficient de judec<tori şi de personal 

auxiliar calificat. RemuneraYia judec<torilor trebuie s< fie ferit< de posibile reduceri prin 

legislaYie. Trebuie s< existe garanYii pentru a se menYine o remuneraYie rezonabil< a 

judecatorilor în caz de dizabilitate, cât şi pentru plata pensiei care trebuie s< fie în leg<tur< 

rezonabil< cu remuneraYia primit< în perioada de activitate. RemuneraYia şi condiYiile de 

lucru ale judec<torilor nu pot fi modificate în dezavantajul judec<torilor în timpul mandatului, 

cu excepYia situaYiilor deosebite de natur< economic< sau bugetar<.” 

De asemenea, prin Avizul nr. 21 (2018) al Consiliului Consultativ al Judec<torilor 

Europeni (CCJE) se recomand< ca „Autorit<Мile competente trebuie întotdeauna s< pun< la 

dispoziМia puterii judec<toreКti fonduri suficiente pentru ca aceasta s< îКi poat< îndeplini cu 

demnitate Кi în mod corespunz<tor misiunea care îi revine. Salarii adecvate, pensii la 

atingerea limitei de vârst< Кi alte beneficii sociale, un grad de înc<rcare cu sarcini de lucru 

care s< poat< fi gestionat, o infrastructur< corespunz<toare de lucru Кi siguranМa locului de 

munc< atât pentru judec<tori cât Кi pentru personalul instanМelor, toate acestea sunt elemente 

vitale pentru legitimitatea Кi buna reputaМie a unui sistem judiciar. Acestea sunt, de asemenea, 

garanМii importante împotriva fenomenului corupМiei în interiorul sistemului judiciar.” 

Pe aceste premise, având în vedere cele reYinute de instanYa de contencios 

constituYional, este evident c< eliminarea pensiei de serviciu a magistraYilor este 

neconstituYional<, fiind contrar< prevederilor art. 1 alin. (3), art. 11, art. 20 şi ale art. 124 

alin. (3) şi art. 132 din ConstituYia României, republicat<. 
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În plus, actul normativ încalc< în mod flagrant caracterul obligatoriu al 
deciziilor CurYii ConstituYionale, fiind întemeiat< obiecYia de neconstituYionalitate 

întemeiat< pe art. 147 alin. (4) din ConstituYia României, republicat<. 
Sub acest aspect, din perspectiva art. 147 alin. (4) din ConstituYia României, 

republicat<, trebuie observat c<, în cazul ce face obiectul sesiz<rii, nesocotirea deciziilor 

instanYei de contencios constituYional anterior menYionate este una manifest<, 

intenYionat<, f<r< a rezulta din necunoaşterea acestora, în condiYiile în care,  în 

perioada imediat anterioar< adopt<rii acestui act normativ, reprezentanYi ai puterii 
legislative s-au referit în mod repetat  în spaYiul public la deciziile CurYii 

ConstituYionale privind pensiile de serviciu ale magistraYilor, fiind asumat< astfel 
înc<lcarea jurisprudenYei obligatorii a CurYii sub acest aspect. 

Mai mult, aspectele de neconstituYionalitate derivate din deciziile menYionate 

au fost invocate în cadrul procedurii parlamentare în avizul Consiliului Legislativ, în 

avizul negativ exprimat de Consiliul Superior al Magistraturii prin Hot<rârea 

Plenului nr. 56 din 10 aprilie 2019, precum şi în punctul de vedere al Guvernului, 

fiind ignorate în mod flagrant de puterea legislativ<, impunându-se sancYionarea 
acestui comportament concretizat în adoptarea unui  act normativ neconstituYional. 

Efectele deciziilor pronunYate de Curtea ConstituYional< sunt prev<zute de lege, aşa 

cum rezult< din art. 147 alin. (4) din ConstituYia României, republicat<, şi din art. 31 din 

Legea nr. 47/1992, republicat<, cu modific<rile şi complet<rile ulterioare. 

Mai mult, Curtea ConstituYional< a subliniat în mod constant extinderea acestor 

efecte şi în ceea ce priveşte considerentele pe care se sprijin< dispozitivul deciziilor 

pronunYate.  

De altfel, chiar în Decizia nr. 873/2010, anterior invocat<, Curtea a reYinut c< „atât 

considerentele, cât şi dispozitivul deciziilor sale sunt general obligatorii, potrivit 

dispoziYiilor art. 147 alin. (4) din ConstituYie, şi se impun cu aceeaşi forY< tuturor 

subiectelor de drept şi, în consecinY<, aşa cum a statuat şi în jurisprudenYa sa (a se vedea 

Decizia nr. 1.415 din 4 noiembrie 2009, publicat< în Monitorul Oficial al României, 

Partea I, nr. 796 din 23 noiembrie 2009), atât Parlamentul, cât şi Guvernul, respectiv st
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autorit<Yile şi instituYiile publice urmeaz< s< respecte cele stabilite de Curtea 

ConstituYional< în considerentele şi dispozitivul prezentei decizii.” 

În Decizia nr. 650 din 25 octombrie 2018, publicat< în Monitorul Oficial al 

României, Partea I, nr. 97 din 7 februarie 2019, Curtea ConstituYional< a reYinut c< „întrucât 

nu poate fi separat< de efectele de drept constituYional pe care aceasta le produce, decizia 

se prezint< ca un tot unitar sub aspectul naturii şi efectelor sale juridice. În acest context, 

Curtea subliniaz< c< deciziile simple (sau extreme) de admitere a sesiz<rilor de 

neconstituYionalitate sau cele sub rezerv< de interpretare constituie un izvor formal 

distinct al dreptului constituYional, preiau forYa juridic< a normelor constituYionale pe care 

le interpreteaz< şi se adreseaz< tuturor subiectelor de drept. Prin urmare, deşi are 

caracter jurisdicYional, art. 147 alin. (4) din ConstituYie confer< deciziei antereferite forYa 

normelor constituYionale, pe care nu o limiteaz< la cazul dat, ci îi atribuie un caracter 

erga omnes, ceea ce înseamn< c< ea trebuie respectat< şi aplicat< de c<tre toate subiectele 

de drept c<rora li se adreseaz<. De aceea, Curtea apreciaz< c<, deşi decizia sa nu se 

identific< cu norma/actul legislativ, efectele sale sunt similare acestuia, astfel c<, prin 

intermediul acestora, decizia stabileşte reguli de conduit< ce se impun a fi urmate, drept 

care face parte din ordinea normativ< a statului.” 

În consecinY<, deşi Parlamentul avea obligaYia s< respecte cele stabilite de Curtea 

ConstituYional< în considerentele şi dispozitivul Deciziei nr. 20/2000 şi cele ale Deciziei 

nr. 873/2010, în mod conştient s-a legiferat contrar acestora, fiind înc<lcate dispoziYiile art. 

147 alin. (4) din ConstituYia României, republicat<. 

 

II. Legea adoptat< încalc< prevederile art. 16 şi art. 20 din ConstituYia 
României, republicat<. 

Actul normativ supus controlului a priori de constituYionalitate a abrogat 

dispoziYiile legale din Legea nr. 303/2004 care reglementau pensia de serviciu pentru 

judec<tori şi procurori, f<r< a opera modific<ri în ceea ce priveşte drepturile de pensie ale 

magistraYilor militari, care p<streaz< drepturile de pensie în raport de aceast< calitate. 

În aceste condi郡ii, legea adoptat< încalc< în mod evident principiul egalit<Yii, 

garantat prin art. 16 din ConstituYia României, republicat<, dar şi principiul nediscrimin<rii, 
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garantat de art. 14 din ConvenYia pentru ap<rarea drepturilor omului şi a libert<Yilor 

fundamentale. În consecinY<, analizarea actului normativ trebuie f<cut< şi din perspectiva 

art. 20 din ConstituYia României, republicat<. 

MagistraYii militari desf<şoar< o activitate similar< judec<torilor şi 

procurorilor, competenYa special< a instanYelor şi parchetelor militare fiind dat< de 

calitatea p<rYilor.  

Nu exist< nicio justificare rezonabil< pentru stabilirea unui tratament 

diferenYiat între magistraYii militari şi ceilal郡i magistraYi din perspectiva drepturilor 
de pensie, în condiYiile în care aceştia se afl< în situaYii similare.  

În procedura legislativ< care a stat la baza adopt<rii actului normativ contestat,  s-a 

invocat faptul c< este necesar< eliminarea tuturor pensiilor speciale, f<r< discriminare, 

construind astfel un sistem de pensii unitar bazat exclusiv pe principiul contributivit<郡ii (a 

se vedea Expunerea de motive la Propunerea legislativ< Pl-x nr. 292/2019 şi Raportul 

Comisiei pentru munc< şi protecYie social<).  

Cu toate acestea, prin legea adoptat< a fost eliminat< doar o parte neglijabil< a 

pensiilor de serviciu, fiind p<strate drepturile respective pentru militari şi poliYişti, în 

considerarea restricYiilor impuse de lege pe perioada activit<Yii acestor categorii . 

În consecinY<, se constat< existenYa unei discrepanYe v<dite între scopul 

declarat în expunerea de motive şi motivele invocate în procedura parlamentar<, pe 

de-o parte, şi rezultatele legifer<rii, pe de alt< parte, în condiYiile în care nu s-a 

realizat nici pe departe o eliminare a „tuturor pensiilor speciale”, fiind abrogate 

drepturile unui num<r restrâns de beneficiari, şi nici nu s-a procedat la restrângerea 

f<r< discriminare a acestor drepturi. 

 Deşi pentru militari şi poliYişti, în cazul c<rora s-a hot<rât p<strarea drepturilor de 

pensie, s-a invocat existenYa unor restricYii impuse de lege pe perioada activit<Yii, în cazul 

magistraYilor, legiuitorul a ignorat complet specificul activit<Yii acestora, caracterizat prin 

obligaYii şi interdicYii severe, precum şi riscuri sporite, care nu le sunt impuse celorlalYi 

asiguraYi din sistemul public general. 

Exemplul cel mai evident al tratamentului discriminatoriu rezultat ca urmare a 

adopt<rii acestui act normativ îl constituie cazul magistraYilor militari ale c<ror activitate, 
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interdicYii şi incompatibilit<Yi sunt, mai degrab<, similare categoriei profesionale a 

magistraYilor,  decât militarilor. 

Sub acest aspect, deşi reglementarea condiYiilor de acordare a pensiilor şi modul de 

calcul al acestora este atributul legiuitorului, prin prisma art. 47 alin. (2) din ConstituYie, 

acesta este Yinut s< respecte prevederile constituYionale referitoare la egalitatea în drepturi, 

care impun un tratament juridic identic pentru persoane aflate în situaYii identice.  

În jurisprudenYa sa, Curtea ConstituYional< a statuat c< doar „împrejur<ri diferite, 

care plaseaz< diferitele categorii de persoane în situaYii obiectiv diferite, justific< îns<, iar 

uneori chiar impun instituirea unui tratament juridic diferit, f<r< ca prin aceasta s< se 

aduc< vreo atingere principiului egalit<Yii în drepturi.” (Decizia nr. 1.359 din 13 

octombrie 2011, publicat< în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 895 din 16 

decembrie 2011). 

Prin prisma acestor aspecte, nu poate fi reYinut< nicio justificare rezonabil< şi 

obiectiv< pentru acordarea unui tratament evident diferenYiat sub aspectul drepturilor de 

pensie între magistraYi şi magistraYii militari, fiind nesocotite exigenYele impuse de art. 16 

din ConstituYia României, republicat<. 

De altfel, în Decizia nr. 20/2000, Curtea ConstituYional< a analizat situaYia celor 

dou< categorii profesionale, în contextul elimin<rii pensiilor de serviciu ale magistraYilor, 

reYinând c< „instituirea pensiei de serviciu pentru cadrele militare şi pentru magistraYi nu 

reprezint< un privilegiu, ci este justificat< în mod obiectiv, ea constituind o compensaYie 

parYial< a inconvenientelor ce rezult< din rigoarea statutelor speciale c<rora trebuie s< li 

se supun< militarii şi magistraYii. 

Astfel, aceste statute speciale stabilite de Parlament prin legi sunt mult mai severe, 

mai restrictive, impunând militarilor şi magistraYilor obligaYii şi interdicYii pe care 

celelalte categorii de asiguraYi nu le au.[…] 

Un alt element comun care justific< în mod obiectiv şi rezonabil un tratament 

juridic asem<n<tor al magistraYilor şi al cadrelor militare, inclusiv în ceea ce priveşte 

regimul de pensionare, îl reprezint< riscul pe care îl implic< exercitarea profesiilor 

respective, ambele având un rol esenYial în ap<rarea drepturilor omului, a ordinii 

publice, a valorilor statului de drept.[…] 
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Curtea ConstituYional< constat<, pe de alt< parte, c< reglementarea în vigoare a 

pensiei de serviciu pentru militari, ca şi cea a pensiei de serviciu pentru magistraYi, cu 

diferenYele pe care aceast< pensie le prezint< faY< de pensia comun< de asigur<ri sociale, 

nu constituie o înc<lcare a principiului egalit<Yii cet<Yenilor în faYa legii, principiu 

prev<zut de art. 16 alin. (1) din ConstituYie. Aceast< constatare se bazeaz< pe specificul 

comun al activit<Yii militarilor şi magistraYilor, care, astfel cum a rezultat din analiza 

anterioar< a dispoziYiilor constituYionale şi legale aplicabile, impune celor dou< categorii 

profesionale obligaYii şi interdicYii severe, precum şi riscuri sporite, ceea ce justific< în 

mod obiectiv şi rezonabil o diferenYiere a regimului juridic de pensionare faY< de regimul 

stabilit pentru alYi asiguraYi care nu sunt supuşi aceloraşi exigenYe, restricYii şi riscuri.[…] 

În acelaşi timp Curtea ConstituYional< constat< c<, faY< de asem<n<rile subliniate 

anterior între situaYia cadrelor militare şi cea a magistraYilor, avându-se în vedere şi 

caracteristicile comune ale statutelor aplicabile acestor categorii profesionale, care au 

determinat în mod obiectiv reglementarea prin lege, în mod aproape identic, a pensiei 

de serviciu, nu se poate identifica o raYiune suficient< care s< justifice aplicarea unui 

tratament diferit magistraYilor faY< de cadrele militare permanente, astfel cum s-a 

procedat prin art. 198 din noua lege a pensiilor, care abrog< reglementarea privind pensia 

de serviciu a magistraYilor. Aşa fiind, se impune concluzia c< este nejustificat< abrogarea 

prin art. 198 din Legea privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigur<ri 

sociale a dispoziYiilor art. 103 din Legea nr. 92/1992, republicat<. 

Într-adev<r, diferenYa de regim juridic ce se creeaz< între pensia magistraYilor şi 

pensia militarilor constituie, în condiYiile înf<Yişate prin considerentele anterioare, o 

înc<lcare de c<tre legiuitor a egalit<Yii de tratament juridic, ceea ce, în absenYa unei 

determin<ri obiective, este contrar prevederilor art. 16 alin. (1) din ConstituYie, în înYelesul 

conferit acestui text constituYional prin dispoziYiile actelor internaYionale privitoare la 

drepturile fundamentale ale omului, la care România este parte. Între acestea figureaz< şi 

prevederile referitoare la nediscriminare ale art. E din partea a V-a a Cartei sociale 

europene revizuite, al c<ror cuprins, conturat prin dispoziYiile corespunz<toare ale anexei, 

include şi dispoziYia conform c<reia "O diferenY< de tratament pe un motiv obiectiv şi 

rezonabil nu este considerat< ca discriminatorie". Din aceste dispoziYii, care sunt 
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obligatorii pentru statul român, f<când parte din dreptul intern, conform art. 11 din 

ConstituYie, ca urmare a ratific<rii Cartei rezult< c< este discriminatorie diferenYa de 

tratament juridic ce nu se întemeiaz< pe un motiv obiectiv şi rezonabil. 

În acelaşi sens este de altfel şi jurisprudenYa îndelungat< a CurYii Europene a 

Drepturilor Omului care a statuat, în aplicarea prevederilor art. 14 privind interzicerea 

discrimin<rii din ConvenYia privind ap<rarea drepturilor omului şi a libert<Yilor 

fundamentale, c< reprezint< o înc<lcare a acestor prevederi orice diferenY< de tratament 

s<vârşit< de stat între indivizi aflaYi în situaYii analoage, f<r< o justificare obiectiv< şi 

rezonabil< (de exemplu, prin hot<rârea pronunYat< în cazul "Marks contra Belgiei", 1979). 

De asemenea, Curtea ConstituYional<, prin Decizia nr. 1 din 8 februarie 1994, 

publicat< în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 69 din 16 martie 1994, a stabilit 

c< "un tratament diferit nu poate fi doar expresia aprecierii exclusive a legiuitorului, ci 

trebuie s< se justifice raYional, în respectul principiului egalit<Yii cet<Yenilor în faYa legii 

şi a autorit<Yilor publice". De asemenea, prin Decizia nr. 135 din 5 noiembrie 1996, 

publicat< în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 345 din 17 decembrie 1996, 

Curtea ConstituYional< a reYinut c< "principiul egalit<Yii în faYa legii presupune instituirea 

unui tratament egal pentru situaYii care, în funcYie de scopul urm<rit, nu sunt diferite.” 

 

De asemenea, aspectele invocate sunt contrare art. 14 din ConvenYia pentru ap<rarea 

drepturilor omului şi a libert<Yilor fundamentale, motiv pentru care actul normativ 

nesocoteşte şi dispoziYiile art. 20 din ConstituYia României, republicat<. 

Relevant< sub acest aspect este Cauza BucheO împotriva Republicii Cehe, Curtea 

European< a Drepturilor Omului reYinând c< „o distincYie este discriminatorie în sensul art. 

14, dac< „nu are o justificare obiectiv< şi rezonabil<”, adic< dac< nu urm<reşte un „scop 

legitim” sau dac< nu exist< un „raport rezonabil de proporYionalitate între mijloacele 

folosite şi scopul urm<rit”. În plus, statele contractante beneficiaz< de o anumit< marj< 

de apreciere pentru a stabili dac< şi în ce m<sur< diferenYele dintre situaYiile similare din 

alte puncte de vedere justific< tratamentul diferit [a se vedea în special Gaygusuz, citat< 

anterior, pct. 42, şi Larkos împotriva Ciprului (GC), nr. 29515/95, pct. 29, CEDO 1999-

I] ”. 
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 Analizând refuzul pl<Yii unei indemnizaYii de pensionare unui fost magistrat militar, 

Curtea a constatat c<  „ diferenYa de tratament referitoare la plata indemnizaYiei de 

pensionare în rândul diferitelor categorii de foşti militari, şi a fortiori în rândul foştilor 

judec<tori militari, a c<rui victim< a fost reclamantul, nu se bazeaz< pe nicio „justificare 

obiectiv< şi rezonabil<”. 

Prin urmare, a avut loc nerespectarea art. 14 din convenYie coroborat cu art. 1 din 

Protocolul nr. 1.” 

 

 În egal< m<sur<, nu exist< nicio justificare obiectiv< şi rezonabil< nici în ceea ce 

priveşte diferenYa de regim juridic creat< prin eliminarea pensilor magistraYilor şi 

menYinerea pensiilor poliYiştilor. 

  Astfel, legiuitorul a optat pentru abrogarea dispoziYiilor legale care stabilesc 

drepturile de pensie pentru magistraYi, dar a p<strat, în considerarea restricYiilor impuse de 

lege pe perioada activit<Yii, pensiile ofiYerilor de poliYie judiciar<, a c<ror activitate se afl< 

sub supravegherea procurorilor. Mai mult, actele organelor de urm<rire penal< sunt supuse 

controlului judec<torilor potrivit legii.  

 Astfel, potrivit art. 55 alin. (6) din Codul de procedur< penal<, organele de cercetare 

penal< ale poliYiei judiciare şi organele de cercetare penal< speciale îşi desf<şoar< 

activitatea de urm<rire penal< sub conducerea şi supravegherea procurorului. 

 Procurorul conduce şi controleaz< nemijlocit activitatea de urm<rire penal< a poliYiei 

judiciare şi a organelor de cercetare penal< speciale, prev<zute de lege. De asemenea, 

procurorul supravegheaz< ca actele de urm<rire penal< s< fie efectuate cu respectarea 

dispoziYiilor legale [art. 56 alin. (1) din Codul de procedur< penal<]. 

 În plus, potrivit art. 56 alin. (2) din acelaşi act normativ, procurorul poate s< efectueze 

orice act de urm<rire penal< în cauzele pe care le conduce şi le supravegheaz<. 

 Mai mult, dat fiind specificul şi complexitatea unor infracYiuni, legea prevede expres 

c< în cazul acestora  urm<rirea penal< se efectueaz<, în mod obligatoriu, de c<tre procuror 

[art. 56 alin. (3) din Codul de procedur< penal<]. 

 Pe de alt< parte, tot în cursul urm<ririi penale, cele mai importante m<suri (m<surile 

preventive, m<surile asigur<torii, m<surile de siguranY< cu caracter provizoriu, 
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încuviinYarea percheziYiilor, a folosirii metodelor şi tehnicilor speciale de supraveghere sau 

cercetare ori a altor procedee probatorii potrivit legii, etc.) sunt luate, încuviinYate sau 

verificate, în condiYiile legii, de judec<torul de drepturi şi libert<Yi. 

 De asemenea, trebuie reYinut< şi competenYa judec<torului de camer< preliminar<, 

care verific< legalitatea trimiterii în judecat< dispuse de procuror, verific< legalitatea 

administr<rii probelor şi a efectu<rii actelor procesuale de c<tre organele de urm<rire 

penal<, soluYioneaz< plângerile împotriva soluYiilor de neurm<rire sau de netrimitere în 

judecat< şi soluYioneaz< alte situaYii expres prev<zute de lege (art. 54 din Codul de 

procedur< penal<). 

 În concluzie, din aceast< perspectiv<, nu exist< nicio justificare obiectiv< pentru 

eliminarea pensiilor magistra郡ilor, în condiYiile în care, prin raportare la situa郡ia ofiYerilor 

de poliYie judiciar<, atribuYiile, riscurile, restricYiile şi responsabilitatea magistraYilor sunt 

mai importante, motiv pentru care nu se justific< diferenYa de tratament. 

 Ideea de responsabilitate crescut< a magistraYilor în raport cu alte categorii 

profesionale c<rora li se recunoaşte în continuare dreptul la pensie de serviciu reiese şi din 

împrejurarea c<, în cazul judec<torilor şi procurorilor, legiuitorul constituant, precum şi cel 

infraconstituYional au înYeles s< reglementeze principii exprese de r<spundere material< a 

magistraYilor pentru erori judiciare, care nu se reg<sesc în cazul poliYiştilor. 

  

 

 III. Actul normativ a fost adoptat cu nerespectarea dispoziYiilor  art. 75 alin. (1) 

raportat la art. 73 alin. (3) lit. l ) din ConstituYie. 
  

 Referitor la aceast< obiecYie de neconstituYionalitate invocat< în sesizarea formulat< 

de Înalta Curte de CasaYie şi JustiYie - SecYiile Unite, în raport de atribuYiile constituYionale 

ale Consiliului Superior al Magistraturii, punctul de vedere se refer< la procedura de 

adoptare a legii prin raportare exclusiv< la normele abrogate cuprinse în acte normative 

care reglementeaz< activitatea autorit<Yii judec<toreşti. st
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În concret, actul normativ supus controlului a priori de constitu郡ionalitate prevede, 

printre altele, abrogarea unor dispoziYii din Legea nr. 303/2004 privind statutul 

judec<torilor şi procurorilor, republicat<, cu modific<rile şi complet<rile ulterioare. 

Potrivit fi群elor legislative disponibile pe paginile de internet ale Senatului 群i, 

respectiv, Camerei Deputa郡ilor, propunerea legislativ< care a stat la baza acestei legi 

(L206/2019) a fost înregistrat< pentru dezbatere la Senat, ca prima Camer< sesizat<, fiind 

respins< la data de 16 iunie 2019. Propunerea legislativ< a fost transmis< Camerei 

DeputaYilor (Pl-x nr. 292/2019), în calitate de Camer< decizional<, fiind adoptat< sub titlul 

„Lege privind abrogarea unor prevederi referitoare la pensiile de serviciu şi 

indemnizaYiile pentru limit< de vârst<, precum şi pentru reglementarea unor m<suri în 

domeniul pensiilor ocupaYionale”, la data de 28 ianuarie 2020. 

În aceste condiYii,  motivele de neconstitu郡ionalitate extrinsec< invocate, respectiv 

înc<lcarea procedurii de adoptare a legii, sunt întemeiate, în condiYiile în care modificarea, 

completarea sau abrogarea unor norme cuprinse în legi care reglementeaz< autoritatea 

judec<toreasc< se putea face doar prin supunerea proiectului sau propunerii legislative spre 

dezbatere şi adoptare Camerei DeputaYilor, ca prim< Camer< sesizat<, Senatul fiind Camer< 

decizional<. 

O astfel de procedur< a fost respectat< atât la adoptarea Legii nr. 303/2004, cât şi 

ulterior, când acest act normativ a fost modificat şi completat. 

În cazul actului normativ supus controlului de constituYionalitate au fost nesocotite 

dispoziYiile art. art. 75 alin. (1) din ConstituYie, potrivit c<ruia “Se supun spre dezbatere şi 

adoptare Camerei DeputaYilor, ca prim< Camer< sesizat<, proiectele de legi şi propunerile 

legislative pentru ratificarea tratatelor sau a altor acorduri internaYionale şi a m<surilor 

legislative ce rezult< din aplicarea acestor tratate sau acorduri, precum şi proiectele 

legilor organice prev<zute la articolul 31 alineatul (5), articolul 40 alineatul (3), articolul 

55 alineatul (2), articolul 58 alineatul (3), articolul 73 alineatul (3) literele e), k), l), n), 

o), articolul 79 alineatul (2), articolul 102 alineatul (3), articolul 105 alineatul (2), 

articolul 117 alineatul (3), articolul 118 alineatele (2) şi (3), articolul 120 alineatul (2), 

articolul 126 alineatele (4) şi (5) şi articolul 142 alineatul (5). Celelalte proiecte de legi st
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sau propuneri legislative se supun dezbaterii şi adopt<rii, ca prim< Camer< sesizat<, 

Senatului.” 

În jurispruden郡a sa, Curtea ConstituYional< a reYinut c< „În urma revizuirii 

ConstituМiei din anul 2003, procedura de adoptare a legilor organice Кi ordinare s-a 

modificat radical, în sensul c< fiecare Camer< a Parlamentului a fost înzestrat< cu o 

anumit< competenМ<, iar sesizarea Camerelor a fost supus< unui regim constituМional strict 

reglementat de art. 75 din ConstituМie. S-a ajuns la conceptualizarea noМiunilor de Camer< 

de reflecМie Кi Camer< decizional<, tipologii de Camere expres calificate ca atare prin 

ConstituМie, în funcМie de domeniul în care este adoptat< legea respectiv< [a se vedea, în 

acest sens, cu titlu exemplificativ, Decizia nr. 747 din 4 noiembrie 2015, publicat< în 

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 922 din 11 decembrie 2015]. Prin urmare, în 

principiu, fiecare dintre cele dou< Camere are un rol Кi competenМe determinate.” (Decizia 

nr. 431 din 21 iunie 2017, publicat< în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 581 din 

20 iulie 2017) 

De la aceste competenYe constituYionale determinate stabilite în favoarea fiec<rei 

camere nu se poate deroga nici în cazul unei propuneri legislative hibride, cum a fost cea 

în speY<, prin care se urm<reşte modificarea mai multor acte normative care ar atrage 

atribuYii distincte ale celor dou< Camere.  

În condiYiile în care cadrul constituYional de referinY< stabileşte expres competenYele 

celor dou< Camere în procesul de adoptare a unei legi, nerespectarea dispoziYiilor incidente 

echivaleaz< cu înc<lcarea principiului legalit<Yii, exigenY< primordial< a statului de drept.  

Prin definiYie, statul de drept presupune obligativitatea respect<rii ConstituYiei şi a 

legilor, sens în care sunt dispoziYiile art. 1 alin. (5) din Legea fundamental< (a se vedea, în 

acest sens, Decizia nr. 383 din 30 septembrie 2004, publicat< în Monitorul Oficial al 

României, Partea I, nr. 1.026 din 5 noiembrie 2004). ExigenYele acestuia privesc scopurile 

majore ale activit<Yii statale, prefigurate în ceea ce îndeobşte este numit ca fiind domnia 

legii, sintagm< ce implic< subordonarea statului faY< de drept, asigurarea acelor mijloace 

care s< permit< dreptului s< cenzureze opYiunile politice şi, în acest cadru, s< pondereze 

eventualele tendinYe abuzive, discreYionare ale structurilor etatice. Statul de drept asigur< 

supremaYia ConstituYiei, corelarea legilor şi a tuturor actelor normative cu aceasta, existenYa 
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regimului de separaYie a puterilor publice, care trebuie s< acYioneze în limitele legii, şi 

anume în limitele unei legi ce exprim< voinYa general<. Statul de drept consacr< o serie de 

garanYii, inclusiv jurisdicYionale, care s< asigure respectarea drepturilor şi libert<Yilor 

cet<Yenilor prin autolimitarea statului, respectiv încadrarea autorit<Yilor publice în 

coordonatele dreptului (a se vedea, în acest sens, Decizia nr. 17 din 21 ianuarie 2015, 

publicat< în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 79 din 30 ianuarie 2015). 

În consecinY<, prin înc<lcarea dispoziYiilor constituYionale care stabilesc 

competenYele celor dou< Camere, inclusiv sub aspectul modalit<Yii de sesizare a acestora, 

au fost înc<lcate dispoziYiile art. 75 alin. (1) raportat la art. 73 alin. (3) lit. l) din ConstituYie, 

cu consecinYa neconstituYionalit<Yii legii adoptate, în ansamblul s<u, sub acest aspect 

urmând a fi avute în vedere şi celelalte critici de neconstituYionalitate extrinsec< invocate 

în sesizare. 

 

V< asigur<m, domnule preşedinte, de întreaga noastr< consideraYie,  

 

 

 

Judec<tor NICOLETA MARGARETA XÎNX, 

Pre群edintele Consiliului Superior al Magistraturii 
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