
NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Secțiunea 1: 

Titlul proiectului de act normativ  

Hotărâre a Guvernului privind stabilirea ţinutei vestimentare a judecătorilor, a
magistraţilor-asistenţi şi a grefierilor de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie în

şedinţele de judecată 

  
Secțiunea a 2-a: 
Motivul emiterii actului normativ 
    
2.1 Sursa proiectului de act normativ 

Inițiativa Ministerului Justiţiei, urmare solicitării Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie

2.2 Descrierea situației actuale

Prevederile art.  92 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor,
republicată,  cu  modificările  şi  completările  ulterioare,  prevăd  că  „judecătorii  şi
procurorii  sunt  obligaţi  să  aibă,  în  timpul  şedinţelor  de  judecată,  ţinuta
corespunzătoare instanţei la care funcţionează” (alin. 1), iar „ţinuta vestimentară se
stabileşte prin hotărâre a Guvernului, cu avizul Consiliului Superior al Magistraturii, şi
se asigură în mod gratuit”. 

În conformitate cu prevederile art. 66 alin. (4) din Legea nr. 303/2004 privind statutul
judecătorilor  şi  procurorilor,  republicată,  cu  modificările  şi  completările  ulterioare:
„Dispoziţiile  prezentei  legi  privind  incompatibilităţile  şi  interdicţiile,  formarea
profesională  continuă  şi  evaluarea  periodică,  drepturile  şi  îndatoririle,  precum  şi
răspunderea disciplinară a judecătorilor şi procurorilor se aplică în mod corespunzător
şi magistraţilor-asistenţi”.

De asemenea, în art. 80 din Legea nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de
specialitate  al  instanţelor  judecătoreşti  şi  al  parchetelor  de  pe  lângă  acestea  şi  al
personalului  care  funcţionează  în  cadrul  Institutului  Naţional  de  Expertize
Criminalistice,  cu modificările  şi  completările  ulterioare, se  prevede că „personalul
auxiliar  de  specialitate  al  instanțelor  judecătorești  și  al  parchetelor  de  pe  lângă
acestea  este  obligat  să  aibă,  în  timpul  ședințelor  de  judecată, ținuta vestimentară
corespunzătoare  instanței  la  care  funcționează”  (alin.  1),  ce  „se  stabilește  prin
hotărâre a Guvernului şi se asigură în mod gratuit” (alin. 2). 

Hotărârea  Guvernului  nr.  725/1993  privind  stabilirea  ţinutei  vestimentare  a
magistraţilor  şi  grefierilor  de  la  curţile  de  apel,  tribunale,  judecătorii,  de  la
parchetele de pe lângă instanţele civile, precum şi a grefierilor civili de la instanţele
militare, în şedinţele de judecată, republicată,  în Monitorul Oficial al României, Partea
I,  nr.  10  din  27  ianuarie  1997,  stabileşte  ţinuta  vestimentară  a  judecătorilor  şi  a
grefierilor de la curţile de apel, tribunale şi judecătorii, precum şi a procurorilor de la
parchetele  de  pe  lângă  instanţele  civile,  reglementând  elementele  distinctive  ale
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ţinutei vestimentare a judecătorilor de la curţile de apel, tribunale şi judecătorii, însă
nu stabileşte ţinuta vestimentară a judecătorilor Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, a
magistraţilor-asistenţi şi a grefierilor de la această instanţă.  

2.3 Schimbări preconizate

Prezentul  proiect  de  act  normativ  propune  reglementarea  ţinutei  vestimentare  a
judecătorilor Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, a magistraţilor-asistenţi şi a grefierilor
de la această instanță, în ședințele de judecată.
 
Potrivit  proiectului  de  act  normativ,  ţinuta  vestimentară  pentru  judecătorii  şi
magistraţii-asistenţi  de  la  Înalta  Curte  de  Casaţie  şi  Justiţie  se  compune  din  robă,
bavetă şi insignă, iar ţinuta vestimentară pentru grefieri, din robă şi bavetă. 

Modelele robelor judecătorilor Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, precum şi elementele
distinctive ale acestora sunt prevăzute în Anexa nr. 1 - pentru şedinţele de judecată ale
Secţiilor Unite, ale completurilor pentru soluţionarea recursurilor în interesul legii şi ale
completurilor  pentru dezlegarea unor  chestiuni  de drept  şi  în  Anexa nr.  2  -  pentru
şedinţele de judecată ale completurilor de 5 judecători şi ale completurilor secţiilor.
Modelul  robei  magistraţilor-asistenţi este prevăzut în Anexa nr. 4, iar  modelul  robei
grefierilor, în Anexa nr. 5.

Modelul  insignei  judecătorilor  Înaltei  Curţi  de  Casaţie  şi  Justiţie,  aplicabil  şi
magistraţilor-asistenţi, este prevăzut în Anexa nr. 3.   

Proiectul  de  act  normativ  reglementează  asigurarea  ţinutei  vestimentare  a
judecătorilor,  a  magistraţilor-asistenţi  şi  a  grefierilor,  în  mod  gratuit,  din  fondurile
prevăzute în bugetul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, conform legii, durata normată
de utilizare a componentelor ţinutei vestimentare, precum şi regulile privind predarea şi
primirea acestora.  

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
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
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- în mii lei (RON) -

Indicatori
Anul
curent

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:

81 168 50

a) buget de stat, din acesta: 81 168 50

i. cheltuieli de personal

ii. bunuri și servicii 81 168 50

iii. active nefinanciare

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: -81 -168 -50

a) buget de stat -81 -168 -50

 cheltuieli de personal

bunuri și servicii -81 -168 -50

active nefinanciare
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b) bugete locale

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

La stabilirea impactului financiar au fost avute în vedere
următoarele:

Anul 2022:

■ Bunuri și servicii: 81.130 lei (81 mii lei) 
● achiziționarea robei şi a bavetei prevăzute în Anexa nr.
2:  122  posturi  de  judecător  x  600  lei/robă  şi  bavetă  =
73.200 lei 
● achiziționarea insignei pentru judecători: 122 posturi de
judecător x 65 lei/insignă = 7.930 lei

Anul 2023:

■ Bunuri și servicii: 168.295 lei (168 mii lei) 
● achiziționarea robei şi a bavetei prevăzute în Anexa nr.
1:  122  posturi  de  judecător  x  600  lei/robă  şi  bavetă  =
73.200 lei 
● achiziționarea robei şi a bavetei prevăzute în Anexa nr.
4:  143  posturi  de  magistrat-asistent  x  600  lei/robă  şi
bavetă = 85.800 lei 
● achiziționarea insignei pentru magistraţii-asistenţi: 143
posturi de magistrat-asistent x 65 lei/insignă = 9.295 lei

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 

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
Art. 62 din Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea administrativă a Înaltei
Curţi de Casaţie şi Justiţie, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, va fi
modificat.
5.2 Impactul asupra legislației în 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). 
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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  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
7.1 Informarea societății civile cu privire la elaborarea proiectului de act normativ
Proiectul va fi 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 privind
stabilirea ţinutei vestimentare a judecătorilor, a magistraţilor-asistenţi şi a grefierilor
de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie în şedinţele de judecată, pe care, dacă sunteţi de
acord, vă rugăm să-l aprobaţi.

MINISTRUL JUSTIȚIEI
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Marian – Cătălin PREDOIU

MINISTERUL FINANȚELOR 

Adrian CÂCIU
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