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NOTĂ DE FUNDAMENTARE 

 
 
Secțiunea 1:  
Titlul proiectului de act normativ   

Hotărâre a  Guvernului privind condițiile de acordare a despăgubirilor pentru unele 
prejudicii suferite de magistrați în exercitarea atribuțiilor de serviciu sau în legătură cu 
acestea 
 

   
Secțiunea a 2-a:  
Motivul emiterii actului normativ      

2.1 Sursa proiectului de act normativ  
 
Inițiativa Ministerului Justiţiei 
 
2.2 Descrierea situației actuale 
 
Protecţia magistraţilor împotriva diverselor evenimente nedorite care s-ar produce asupra 
lor în împrejurări legate de exercitarea atribuţiilor de serviciu a fost consacrată legislativ 
prin Legea nr.92/1992 pentru organizarea judecătorească, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, şi a fost menţinută, ca principiu, pe parcursul evoluţiilor 
legislative ale actelor normative care reglementează statutul judecătorilor și 
procurorilor. Tehnic, soluţia a fost modificată de la forma consacrată prin Legea 
nr.92/1992 – acea care prevedea existenţa unei asigurări gratuite-la varianta mult mai 
puţin costisitoare a plăţii despăgubirii în cazul în care un eveniment negativ deja s-a 
produs. O astfel de protecţie este acordată, de regulă, profesiilor din domeniul ordinii 
publice, siguranţei naţionale şi apărării, profesii care implică, prin natura lor, riscuri 
specifice sporite pentru angajaţi.  
Prin Legea nr.242/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 303/2004 privind 
statutul judecătorilor şi procurorilor, art.78 a fost modificat și completat, prevăzând că: 
“(1) Judecătorii şi procurorii, inclusiv cei pensionaţi, beneficiază de despăgubiri acordate 
din fondurile bugetare ale Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, ale Ministerului Justiţiei, 
Ministerului Public sau, în cazul procurorilor militari, din fondurile Ministerului Apărării, 
în cazul în care viaţa, sănătatea ori bunurile le sunt afectate în exercitarea atribuţiilor 
de serviciu sau în legătură cu acestea. 
(2) Despăgubirile prevăzute la alin.(1) se acordă în condiţiile stabilite prin hotărâre a 
Guvernului, cu avizul Consiliului Superior al Magistraturii. 
(3) În cazul refuzului de acordare a despăgubirilor prevăzute la alin. (1), beneficiarul 
acestora se poate adresa secţiei de contencios administrativ a tribunalului. Acţiunea este 
scutită de la plata taxei judiciare de timbru.” 
Ca elemente de noutate, legea prevede, pe de o parte, acordarea acestui beneficiu și 
judecătorilor și procurorilor pensionari, iar pe de altă parte, prevede şi un remediu în 
situația în care există un refuz de acordare a acestor despăgubiri şi anume, dreptul 
magistratului de a se adresa secției de contencios administrativ a tribunalului în vederea 
acordării acestor despăgubiri. 
 
2.3 Schimbări preconizate 
 
Proiectul de act normativ urmărește clarificarea aspectelor legislative privind dreptul la 
despăgubiri de care beneficiază judecătorii şi procurorii pentru riscurile ce implică 
îndeplinirea atribuțiilor și îndatoririlor de serviciu. Proiectul de act normativ stabilește 
modalitatea, condițiile și procedura de acordare a acestor despăgubiri. Despăgubirile se 
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acordă prin raportare la circumstanțele specifice fiecărui caz, dispozițiile art.1381-1393 
din Legea nr.287/2009 privind Codul Civil, cu modificările și completările ulterioare, 
aplicându-se în mod corespunzător. 
Despăgubirile menționate mai sus nu se acordă dacă la producerea prejudiciului a 
concurat fapta judecătorului sau procurorului săvârșită dintr-o culpă gravă astfel cum 
este definită de prevederile art.16 alin.(3) teza a-II-a din Legea nr.287/2009 privind Codul 
Civil, cu modificările și completările ulterioare. 
Despăgubirile reglementate de prezenta hotărâre constau în acordarea unor sume de bani 
judecătorului, procurorului sau, în cazul decesului, acordate familiei acestuia, pentru 
acoperirea prejudiciilor cauzate. 
 
Prezenta hotărâre a  Guvernului reglementează, în principal, următoarele: 

1. judecătorii și procurorii beneficiază de despăgubiri acordate din fonduri bugetare 

pentru situaţia în care viaţa, integritatea corporală, sănătatea ori  bunurile le sunt 

afectate în exercitarea atribuţiilor de serviciu sau în legătură cu acestea; 

2. despăgubirile constau în acordarea unor sume de bani judecătorului, procurorului 

sau, în cazul decesului, familiei acestuia, pentru acoperirea prejudiciilor cauzate; 

3. despăgubirile se acordă prin raportare la circumstanțele specifice fiecărui caz, 

dispozițiile art.1381-1393 din Legea nr.287/2009 privind Codul Civil, cu 

modificările și completările ulterioare, aplicându-se în mod corespunzător; 

4. despăgubirile nu se acordă dacă la producerea prejudiciului a concurat fapta 

judecătorului sau procurorului săvârșită dintr-o culpă gravă astfel cum este 

definită de prevederile art.16 alin. (3) teza a-II-a din Legea nr.287/2009 privind 

Codul Civil, cu modificările și completările ulterioare; 

5. modul de constituire şi de decizie, la nivelul fiecărei instituţii angajatoare, a 

comisiilor care analizează cererile magistraţilor sau ale altor persoane 

îndreptăţite; 

6. actele doveditoare care însoţesc cererea privind acordarea despăgubirii; 

7. despăgubirile se acordă din bugetul aprobat cu această destinație Înaltei Curţi de 

Casaţie şi Justiţie, Ministerului Justiţiei, Ministerului Public după caz, iar, în cazul 

judecătorilor şi procurorilor militari, din fondurile Ministerului Apărării Naţionale; 

8. în cazul refuzului de acordare a despăgubirilor prevăzute de prezenta hotărâre, 

precum şi în situaţia în care beneficiarul este nemulţumit de cuantumul 

despăgubirilor stabilite potrivit ordinului de admitere a cererii, beneficiarul se 

poate adresa instanţei, potrivit legii contenciosului administrativ; 

9. despăgubirile acordate în baza prezentei hotărâri nu afectează dreptul legal la 

pensia de invaliditate, alte drepturi, indemnizații sau alte despăgubiri prevăzute 

de lege. 

10. pentru toate sumele de bani plătite ca despăgubiri în temeiul prezentei hotărâri, 

instituţiile angajatoare iniţiază demersuri prelitigioase şi litigioase pentru 

recuperarea sumelor plătite de la persoanele care se fac vinovate de producerea 

prejudiciilor. 

2.4 Alte informații  

   
 
Secțiunea a 3-a:  
Impactul socioeconomic  

3.1 Descrierea generală a beneficiilor și costurilor estimate ca urmare a intrării în vigoare 
a actului normativ 
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3.2 Impactul social 
3.3 Impactul asupra drepturilor și libertăților fundamentale ale omului 
3.4 Impactul macroeconomic 
3.4.1 Impactul asupra economiei și asupra principalilor indicatori macroeconomici 
3.4.2 Impactul asupra mediului concurențial si domeniul ajutoarelor de stat 
3.5. Impactul asupra mediului de afaceri 
3.6 Impactul asupra mediului înconjurător 
3.7 Evaluarea costurilor și beneficiilor din perspectiva inovării și digitalizării 
3.8 Evaluarea costurilor și beneficiilor din perspectiva dezvoltării durabile 
3.9 Alte informații 

                  
Secțiunea a 4-a 
Impactul financiar asupra bugetului general consolidat atât pe termen scurt, pentru anul 
curent, cât şi pe termen lung (pe 5 ani), inclusiv informații cu privire la cheltuieli și venituri. 

- în mii lei (RON) - 

Indicatori 
Anul 
curen
t 

Următorii patru ani 

Media 
pe 
cinci 
ani  

1 2 3 4 5 6 7 

4.1 Modificări ale veniturilor 
bugetare, plus/minus, din care: 

      

a) buget de stat, din acesta: 
i. impozit pe profit 
ii. impozit pe venit 

      

b) bugete locale 
i. impozit pe profit 

      

c) bugetul asigurărilor sociale de 
stat: 

i. contribuții de asigurări 
      

d) alte tipuri de venituri  
(se va menționa natura acestora) 

      

4.2 Modificări ale cheltuielilor 
bugetare, plus/minus, din care: 

      

a) buget de stat, din acesta: 
i. cheltuieli de personal 
ii. bunuri și servicii 

      

b) bugete locale: 
i. cheltuieli de personal 
ii. bunuri și servicii 

 

      

c) bugetul asigurărilor sociale de 
stat: 

i. cheltuieli de personal 
ii. bunuri și servicii 

      

d) alte tipuri de cheltuieli 
(se va menționa natura acestora) 

      

4.3 Impact financiar, plus/minus, 
din care: 
a) buget de stat 

      

b) bugete locale       
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4.4 Propuneri pentru acoperirea 
creșterii cheltuielilor bugetare 

      

4.5 Propuneri pentru a compensa 
reducerea veniturilor bugetare 

      

4.6 Calcule detaliate privind 
fundamentarea modificărilor 
veniturilor și/sau cheltuielilor 
bugetare 

      

4.7 Prezentarea, în cazul proiectelor de acte normative a căror adoptare atrage majorarea 
cheltuielilor bugetare, a următoarelor documente: 
a) fișa financiară prevăzută la art.15 din Legea nr. 500/2002, cu modificările şi completările 

ulterioare, însoțită de ipotezele și metodologia de calcul utilizată; 
b) declarație conform căreia majorarea de cheltuială respectivă este compatibilă cu 
obiectivele şi prioritățile strategice specificate în strategia fiscal-bugetară, cu legea 
bugetară anuală şi cu plafoanele de cheltuieli prezentate în strategia fiscal-bugetară. 

4.8 Alte informații  

Proiectul de act normativ nu are impact financiar  asupra bugetului general consolidat, fiind 

vorba de evenimente viitoare care sunt incerte, imprevizibile și care nu pot fi cuantificate. 

 
Secțiunea a 5-a: 
Efectele proiectului de act normativ asupra legislației în vigoare   

5.1 Măsuri normative necesare pentru aplicarea prevederilor proiectului de act normativ 
5.2 Impactul asupra legislației in domeniul achizițiilor publice 
5.3 Conformitatea proiectului de act normativ cu legislația UE (în cazul proiectelor ce 
transpun sau asigură aplicarea unor prevederi de drept UE).  
5.3.1 Măsuri normative necesare transpunerii directivelor UE 
5.3.2 Măsuri normative necesare aplicării actelor legislative UE   
5.4 Hotărâri ale Curții de Justiție a Uniunii Europene  
5.5 Alte acte normative  şi/sau documente internaționale din care decurg angajamente 
asumate  
5. 6. Alte informații   

 
Secțiunea a 6-a:     
Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ     

6.1 Informații privind neaplicarea procedurii de participare la elaborarea actelor 
normative 
6.2 Informații privind procesul de consultare cu organizații neguvernamentale, institute 
de cercetare și alte organisme implicate.  
6.3 Informații despre consultările organizate cu autoritățile administrației publice locale  
6.4 Informații privind puncte de vedere/opinii emise de organisme consultative 
constituite prin acte normative  
6.5 Informații privind avizarea de către:  
a)Consiliul Legislativ   
b)Consiliul Suprem de Apărare a Țârii  
c)Consiliul Economic și Social  
d)Consiliul Concurenței  
e)Curtea de Conturi  
Proiectul de act normativ va fi avizat de Consiliul Legislativ, Consiliul Economic şi Social 
şi Consiliul Superior al Magistraturii. 
6.6 Alte informaţii 

 
Secțiunea a 7-a: 
Activităţi de informare publică privind elaborarea şi implementarea proiectului de act 
normativ 
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7.1 Informarea societății civile cu privire la elaborarea proiectului de act normativ 
Proiectul a fost publicat pe pagina de internet a Ministerului Justiției, în conformitate cu 
prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, 
cu completările ulterioare. 
7.2 Informarea societății civile cu privire la eventualul impact asupra mediului în urma 
implementării proiectului de act normativ, precum şi efectele asupra sănătăţii şi 
securităţii cetăţenilor sau diversităţii biologice. 

 
Secțiunea a 8-a: 
Măsuri privind implementarea, monitorizarea și evaluarea proiectului de act normativ 

8.1 Măsurile de punere în aplicare a proiectului de act normativ  
8.2 Alte informații                     

 
Faţă de cele prezentate, am elaborat proiectul de hotărâre a Guvernului alăturat, pe care, 

dacă sunteţi de acord, vă rugăm să-l aprobaţi. 

 
MINISTRUL JUSTIȚIEI 

 
 

Marian – Cătălin PREDOIU 
 

MINISTRUL APĂRĂRII NAŢIONALE 

Vasile DÎNCU 

 

 

Avizăm favorabil: 

 

MINISTRUL FINANȚELOR 

 

Adrian CÂCIU 

 

 

     
 


