
  HOTĂRÂRE 

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

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 66 alin. (4) și al art.
92 alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată,
cu  modificările  şi  completările  ulterioare,  precum  şi  al  art.  80  alin.  (2)  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,  

 Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1 - (1) În şedinţele de judecată, judecătorii, magistraţii-asistenţi şi grefierii de la
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie au obligaţia  de a purta ţinuta vestimentară stabilită prin
prezenta hotărâre.

(2) Ţinuta vestimentară pentru judecătorii şi magistraţii-asistenţi de la Înalta Curte de
Casaţie şi Justiţie se compune din: robă, bavetă şi insignă. 

(3) Ţinuta vestimentară pentru grefierii  de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie se
compune din: robă şi bavetă. 

Art. 2 - (1) Robele judecătorilor Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie sunt confecționate
din stofă de culoare neagră, se încheie cu nasturi neaparenţi şi au următoarele caracteristici:

a) croiala este largă - model raglan închis la gât - cu guler gen tunică, îngust;
b)  mânecile  sunt  largi  şi  au garnituri  din  mătase de  culoare  neagră  sau roşie,  cu

lăţimea de 8 cm;
c) lungimea este până la 5-20 cm sub genunchi; 
d) în partea din faţă,  începând de la umăr până la poale, au două garnituri paralele

din mătase de culoare neagră, cu lăţimea de 8 cm.

(2)  Modelele  robelor  judecătorilor  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.

Art. 3  - Bavetele judecătorilor Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie sunt confecționate
din dantelă sau mătase de culoare albă, au formă trapezoidală - cu baza mică între 6-10 cm şi
înălţimea de 25 cm - conform modelelor prevăzute în Anexele nr. 1-2 şi se prind la baza
gulerului.  
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Art. 4  -  (1) Insigna judecătorilor  Înaltei  Curţi de Casaţie şi  Justiţie este de formă
rotundă, cu diametrul de 5 cm şi este compusă dintr-o parte exterioară de culoare aurie
formată din raze zimțate şi dintr-o parte interioară cu fondul de culoare roşie pe care sunt
poziţionate: balanţa cu două talere, sprijinită de o spadă, Constituţia pe care sunt înscrise
cuvintele „JUS” şi „LEX”, precum şi două ramuri de lauri.

(2) Modelul insignei judecătorilor este prevăzut în Anexa nr. 3. 

Art.  5  -  (1)  Roba magistraţilor-asistenţi  ai  Înaltei  Curţi  de Casaţie  şi  Justiţie  este
confecționată din stofă de culoare neagră, se încheie cu nasturi neaparenţi şi are următoarele
caracteristici:

a) croiala este largă - model raglan închis la gât - cu guler gen tunică, îngust;
b) mânecile sunt largi şi au garnituri din mătase de culoare roşie, cu lăţimea de 8 cm;
c) lungimea este până la 5-20 cm sub genunchi; 
d) în partea din faţă, începând de la umăr până la poale, are două garnituri paralele

din mătase de culoare neagră, cu lăţimea de 8 cm.
(2) Modelul robei magistraţilor-asistenţi este prevăzut în Anexa nr. 4.
(3)  Baveta  magistraţilor-asistenţi  este  confecționată  din  mătase plisată  de  culoare

albă, are formă trapezoidală - cu baza mică între 6-10 cm şi înălţimea de 25 cm - şi se prinde
la baza gulerului.  

(4) Magistraţii-asistenţi poartă insigna prevăzută la art. 4.

Art. 6 - (1) Roba grefierilor Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie este confecționată din
stofă de culoare gripetrol şi are modelul prevăzut în Anexa nr. 5.   

(2) Grefierii poartă baveta prevăzută la art. 5 alin. (3) pentru magistraţii-asistenţi. 
(3) Grefierii nu poartă insignă.

Art. 7 - (1) Durata de folosinţă normată a componentelor ţinutei vestimentare pentru
judecătorii, magistraţii-asistenţi şi grefierii Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie este:

a) pentru robă - 5 ani;  
b) pentru bavetă - 2 ani;  
c) pentru insignă - nelimitată.  
(2) Înlocuirea robelor  şi  a bavetelor,  după împlinirea duratei  de folosinţă normată

prevăzută la alin. (1) lit. a) şi b), se poate realiza numai în raport cu uzura reală a acestora.

Art.  8  - (1) Ținuta  vestimentară  se  asigură  judecătorilor,  magistraţilor-asistenţi  şi
grefierilor,  în  mod gratuit,  din  fondurile  prevăzute  în  bugetul  Înaltei  Curţi  de  Casaţie  şi
Justiţie. 

(2) Ţinuta vestimentară asigurată judecătorilor, magistraţilor-asistenţi şi grefierilor, în
condiţiile prevăzute la alin. (1), constituie proprietatea Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie.

(3) Predarea-primirea  componentelor  ţinutei  vestimentare  către  judecătorii,
magistraţii-asistenţi şi grefierii Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie se realizează pe bază de
proces-verbal.
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Art. 9. - (1) La eliberarea din funcţie, judecătorii, magistraţii-asistenţi şi grefierii au
obligaţia de a preda Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie componentele ţinutei vestimentare.  

   Art.  10 - Cheltuielile  determinate  de  aplicarea  prevederilor  prezentei  hotărâri  se
asigură din bugetul aprobat pentru Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. 

Art. 11 - Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 12 - (1) Ținuta vestimentară prevăzută în Anexa nr. 2, inclusiv insigna, se asigură
judecătorilor  Înaltei  Curţi  de Casaţie  şi  Justiţie  până la  data  de  31  decembrie  2022,  iar
purtarea acesteia este obligatorie începând cu data de 1 ianuarie 2023.

(2) Ţinuta vestimentară prevăzută în Anexa nr. 1 şi ţinuta vestimentară prevăzută în
Anexa nr. 4, inclusiv insigna, se asigură judecătorilor şi magistraţilor-asistenţi ai Înaltei Curţi
de Casaţie şi Justiţie până la data de 31 august 2023, iar purtarea acesteia este obligatorie
începând cu data de 1 septembrie 2023.   

PRIM-MINISTRU

Nicolae-Ionel CIUCĂ
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