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CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII 

Grup de lucru privind formularea unor propuneri concrete privind grila de  salarizare 

pentru categoriile profesionale din sistemul judiciar  

 

 

Aprobat, 

Judecător Gheorghe-Liviu ODAGIU,  

membru CSM 

 

 

 

MINUTA 

întâlnirii Grupului de lucru din data de 13.03.2023 ora 15:00 etaj 1, sediul Consiliului 

Superior al Magistraturii 

 

Participanți:  

- judecător Denisa-Angelica STĂNIȘOR, membru CSM 

- judecător Gheorghe-Liviu ODAGIU, membru CSM  

- judecător Elena-Raluca COSTACHE, membru CSM 

- judecător Laura-Mihaela RADU, membru CSM 

- judecător Alin-Vasile ENE, membru CSM 

- procuror Marioara-Cătălina SÎNTION, membru CSM 

- judecător Anamaria-Laura DINESCU, director DLDC - CSM 

- judecător Maria CEAUŞESCU, şef serviciu SDC - CSM 

- judecător Constantin NICOLAE, DLDC-CSM 

- judecător Eduard CIOBOTARU, director DRUO-CSM 

- judecător Alin RĂDUINEA, DRUO - CSM 

- consilier Mădalina SIMION, DRUO – CSM 

- Rodica Zaharia MOTOC, director DEA - CSM 

- prim magistrat asistent Aneta IONESCU, ÎCCJ  

- procuror Cristina-Daniela BALCAN, șef SRUD – PÎCCJ 

- procuror Mihaela-Carmen PETRESCU, SRUD – PÎCCJ 

- consilier Mihaela GHIGA, SRUD – PÎCCJ 

Secretariat: 

- consilier Loredana Boşîntă, DRUO 
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 În cadrul întâlnirii Grupului de lucru a fost prezentată modalitatea comparativă de 

calcul a drepturilor salariale pentru judecători și procurori cu luarea în considerare a 

drepturilor câștigate prin hotărâri judecătorești constând în VRS 605,225 și sporuri în 

cuantum maxim recunoscut prin hotărâri judecătorești, în două variante (neplafonat, 

respectiv plafonat potrivit Legii nr. 153/2017). Având în vedere calculele comparative, s-au 

formulat propuneri de grilă pentru judecători și, respectiv, procurori, plecând de la principiul 

menținerii drepturilor în plată, așa cum au fost stabilite inclusiv prin hotărâri judecătorești. 

În urma dezbaterilor s-au agreat următoarele aspecte: 

- stabilirea coeficienților de ierarhizare astfel încât procentul de majorare de la un grad 

de jurisdicție la altul să fie de 15%, urmărind ca prin aplicarea acestei modalități de 

calcul să se ajungă la venitului brut maxim rezultat pentru judecătorul cu funcție de 

execuție de la Înalta Curte de Casație și Justiție, cu luarea în considerare a VRS 

605.225, neplafonat, și sporuri de 45%, recunoscute prin hotărâri judecătorești; 

- stabilirea unei grile unice de salarizare pentru judecători și procurori, urmând ca 

pentru procurorul cu funcție de execuție de la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de 

Casație și Justiție majorarea să fie de 10% față de procurorul cu funcție de execuție 

de la parchetul de pe lângă curtea de apel; 

- păstrarea majorărilor pentru funcțiile de conducere, astfel cum sunt prevăzute de 

Legea nr. 153/2017; 

- acordarea magistraților care rămân în activitate a unei majorări de 1% din baza de 

calcul a indemnizației pentru fiecare an care depășește vechimea în funcție de 25 ani;  

- stabilirea drepturilor salariale pentru asistentul judecătorului prin raportare la 

judecătorul stagiar; 

- elaborarea unei grile de salarizare pentru personalul auxiliar de specialitate și conex, 

cu luarea în considerare a venitului brut maxim rezultat din aplicarea VRS 605.225, 

neplafonat, și sporuri de 45%, recunoscute prin hotărâri judecătorești; totodată, la 

stabilirea drepturilor salariale se va avea o ierarhizare prin raportare, în principal, la 

vechimea în specialitate (în funcție); 

- drepturile salariale pentru ofițerii de poliție judiciară și specialiștii, inclusiv specialiștii 

IT vor fi raportate la procurorul de la parchetul de pe lângă judecătorie, cu aplicarea 

unei diminuări, care va asigura totuși o creștere față de drepturile în plată; 

- elaborarea unei grile de salarizare pentru funcționarii publici și personalul contractual 

din sistemul judiciar, cel puțin la nivelul drepturilor în plată, ținând cont și de 
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incompatibilitățile specifice funcției publice care impun o anumită majorare față de 

personalul contractual. 

                                                                   

             Reprezentanții grupului de lucru au stabilit ca următoarea întâlnire să aibă  loc la data  

de  20.03.2023, ora 14:00,  la sediul Consiliului Superior al Magistraturii. 
 


