Alte drepturi de care pot beneficia magistraţii, personalul auxiliar de
specialitate, funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul
instanţelor judecătoreşti:














1. Magistraţi:
„judecătorii au dreptul la atribuirea unei locuinţe de serviciu dacă, în localitatea
unde îşi desfăşoară activitatea, aceştia, soţul/soţia sau copiii aflaţi în
întreţinerea lor nu beneficiază de locuinţă proprietate personală ori nu li s-a
atribuit locuinţă de către autorităţile administraţiei publice locale” - art. 22 din
OUG nr. 27/2006;
„judecătorii, cărora nu li s-a acordat locuinţă de serviciu de către ordonatorii
principali de credite, au dreptul, în condiţiile art. 22, la compensarea diferenţei
dintre chiria ce s-ar stabili pentru o locuinţă de serviciu, potrivit legii, şi chiria
plătită pe baza unui contract de închiriere încheiat în condiţiile legii” – art. 23
alin. 1 din OUG nr. 27/2006;
„judecătorii, care nu beneficiază de locuinţă proprietate personală ori cărora nu
li s-a acordat locuinţă de serviciu în condiţiile art. 22 sau compensarea chiriei
în condiţiile alin. (1), în localitatea în care îşi desfăşoară activitatea, au dreptul
la decontarea cheltuielilor de transport între localitatea în care îşi au domiciliul
sau reşedinţa şi localitatea unde se află sediul unităţii” - art. 23 alin. 4 din OUG
nr. 27/2006;
„judecătorii, în activitate sau pensionari, beneficiază în mod gratuit de asistenţă
medicală, medicamente şi proteze, în condiţiile respectării dispoziţiilor legale
privind plata contribuţiei pentru asigurările sociale de sănătate” – art. 25 alin. 1
din OUG nr. 27/2006;
„judecătorii şi procurorii beneficiază anual de 6 călătorii în ţară dus-întors,
gratuite, la transportul pe calea ferată clasa I, auto, naval şi aerian sau de
decontarea a 7,5 litri combustibil la suta de kilometri pentru 6 călătorii în ţară
dus-întors, în cazul în care deplasarea se efectuează cu autoturismul. *** În
anul 2018 se acordă reduceri de tarife sau, după caz, gratuităţi la facilităţile de
transport, numai în limita a 3 călătorii dus-întors sau 6 călătorii simple. (a se
vedea art. 16 din O.U.G. nr. 90/2017)” – art. 80 din Legea nr. 303/2004.
“În cazul salariaţilor din instituţiile şi autorităţile publice, prevăzute de art.
1 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă, se acordă o singură indemnizaţie de
vacanţă, sub formă de vouchere, în cuantum de 1.450 lei pentru un salariat, în
limita sumelor prevăzute în buget alocate cu această destinaţie.” Art.3 alin 2
din HG 215/2009
“Începând cu 1 decembrie 2018, ordonatorii de credite acordă obligatoriu,
lunar, indemnizaţii de hrană reprezentând a 12-a parte din două salarii de bază
minime brute pe ţară garantate în plată, cu excepţia personalului Ministerului
Apărării Naţionale, Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Justiţiei Administraţia Naţională a Penitenciarelor, Serviciului Român de Informaţii,
Serviciului de Informaţii Externe, Serviciului de Protecţie şi Pază şi Serviciului
de Telecomunicaţii Speciale, precum şi a personalului poliţiei locale care,

potrivit
legii,
beneficiază
de
drepturi
de
hrană
în
temeiul Ordonanţei Guvernului nr. 26/1994 privind drepturile de hrană, în timp
de pace, ale personalului din sectorul de apărare naţională, ordine publică şi
siguranţă naţională, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. ”
Art.18 alin.1-2 din Legea 153/2017














2. Personal auxiliar de specialitate:
„În perioada concediului de odihnă personalul auxiliar de specialitate al
instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea beneficiază, o
singură dată pe an, de transport gratuit dus-întors între localitatea de domiciliu
şi localitatea din ţară în care îşi petrece concediul de odihnă” – art. 65 alin. 2
din Legea nr. 567/2004;
„Personalul auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor
de pe lângă acestea, în activitate sau pensionari, precum şi soţul/soţia şi copiii
aflaţi în întreţinerea acestuia beneficiază în mod gratuit de asistenţă medicală,
medicamente şi proteze, în condiţiile respectării dispoziţiilor legale privind
plata contribuţiei la asigurările sociale de sănătate” - art. 67 alin. 1 din Legea
nr. 567/2004;
„Personalul auxiliar de specialitate din cadrul instanţelor judecătoreşti şi
parchetelor de pe lângă acestea are dreptul la atribuirea unei locuinţe de
serviciu dacă, în localitatea unde îşi desfăşoară activitatea, acesta, soţul/soţia
sau copiii aflaţi în întreţinerea lui nu beneficiază de locuinţă proprietate
personală ori nu i s-a atribuit o locuinţă de către autorităţile administraţiei
publice locale” - art. 671 alin. 1 din Legea nr. 567/2004;
„Personalul prevăzut la alin. (1), căruia nu i s-a acordat locuinţă de serviciu de
către ordonatorii principali de credite, are dreptul, în condiţiile alin. (1), la
compensarea diferenţei dintre chiria ce s-ar stabili pentru o locuinţă de serviciu,
potrivit legii, şi chiria plătită pe baza unui contract de închiriere încheiat în
condiţiile legii” - art. 671 alin. 2 din Legea nr. 567/2004;
„Personalul auxiliar de specialitate din cadrul instanţelor judecătoreşti şi
parchetelor de pe lângă acestea, care nu beneficiază de locuinţă proprietate
personală ori căruia nu i s-a acordat locuinţă de serviciu în condiţiile alin. (1)
sau compensarea chiriei în condiţiile alin. (2) şi (3), în localitatea în care îşi
desfăşoară activitatea, are dreptul la decontarea cheltuielilor de transport între
localitatea în care îşi are domiciliul sau reşedinţa şi localitatea unde se află
sediul unităţii” - art. 671 alin. 5 din Legea nr. 567/2004.
“În cazul salariaţilor din instituţiile şi autorităţile publice, prevăzute de art.
1 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă, se acordă o singură indemnizaţie de
vacanţă, sub formă de vouchere, în cuantum de 1.450 lei pentru un salariat, în
limita sumelor prevăzute în buget alocate cu această destinaţie.” Art.3 alin 2
din HG 215/2009
“Începând cu 1 decembrie 2018, ordonatorii de credite acordă obligatoriu,
lunar, indemnizaţii de hrană reprezentând a 12-a parte din două salarii de bază
minime brute pe ţară garantate în plată, cu excepţia personalului Ministerului

Apărării Naţionale, Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Justiţiei Administraţia Naţională a Penitenciarelor, Serviciului Român de Informaţii,
Serviciului de Informaţii Externe, Serviciului de Protecţie şi Pază şi Serviciului
de Telecomunicaţii Speciale, precum şi a personalului poliţiei locale care,
potrivit
legii,
beneficiază
de
drepturi
de
hrană
în
temeiul Ordonanţei Guvernului nr. 26/1994 privind drepturile de hrană, în timp
de pace, ale personalului din sectorul de apărare naţională, ordine publică şi
siguranţă naţională, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. ”
Art.18 alin.1-2 din Legea 153/2017
3. Funcţionari publici şi personal contractual
 “În cazul salariaţilor din instituţiile şi autorităţile publice, prevăzute de art.
1 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă, se acordă o singură indemnizaţie de
vacanţă, sub formă de vouchere, în cuantum de 1.450 lei pentru un salariat, în
limita sumelor prevăzute în buget alocate cu această destinaţie.” Art.3 alin 2 din
HG 215/2009
 “Începând cu 1 decembrie 2018, ordonatorii de credite acordă obligatoriu,
lunar, indemnizaţii de hrană reprezentând a 12-a parte din două salarii de bază
minime brute pe ţară garantate în plată, cu excepţia personalului Ministerului
Apărării Naţionale, Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Justiţiei Administraţia Naţională a Penitenciarelor, Serviciului Român de Informaţii,
Serviciului de Informaţii Externe, Serviciului de Protecţie şi Pază şi Serviciului
de Telecomunicaţii Speciale, precum şi a personalului poliţiei locale care,
potrivit
legii,
beneficiază
de
drepturi
de
hrană
în
temeiul Ordonanţei Guvernului nr. 26/1994 privind drepturile de hrană, în timp
de pace, ale personalului din sectorul de apărare naţională, ordine publică şi
siguranţă naţională, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. ”
Art.18 alin. 1-2 din Legea 153/2017

