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Ce despagubiri pot primi magistratii

Vatamarea corporala, îmbolnavirea grava, invaliditatea, decesul sau distrugerea, totala sau partiala a unui
imobil sau a unui autovehicul. Magistrații vor avea dreptul la despagubiri daca acestea prejudicii vor
surveni în exercitarea atributiilor de serviciu sau în legatura cu acestea.
În acest sens, membrii Comisiei 1 a Consiliului Superior al Magistraturii – Independenta justitiei si cooperarea
interinstitutionala, au decis ieri sa transmita plenului propunerea de avizare favorabila, cu câteva amendamente, a
proiectului de hotarâre de guvern privind conditiile de acordare a despagubirilor pentru unele prejudicii suferite de
magistrati în exercitarea atributiilor de serviciu sau în legatura cu acesta. Proiectul a fost înaintat spre analizare si
avizarea CSM de catre Ministerul Justitiei.
Șerban: ”Proiectul trebuia inițiat de guvern de câțiva ani”
„Consideram ca proiectul trimis de Ministerul Justitiei este un prim pas pentru elaborarea unui act normativ
benefic pentru sistem, mai ales ca el trebuia initiat de Guvern de câtiva ani”, a declarat coordonatorul Comisiei 1,
judecatorul Alexandru Şerban.
Comisia 1 a adus modificari proiectului depus de MJ, însusidu-și punctul de vedere al Directiei legislatie,
documentare si contencios. În plus, membrii Comisiei au propus Plenului sesizarea ministrului Justitiei pentru
completarea legii, în sensul largirii sferei beneficiarilor acestei reglementari (la judecatorii si procurorii pensionari,
precum si la familiile magistratilor) si pentru consacrarea posibilitatii suportarii despagubirilor si din bugetul
CSM.
„Am facut câteva propuneri, care vizeaza în principal corelarea articolelor, în functie de gravitatea consecintelor
suportate de magistrat, dar si extinderea acordarii de despagubiri si în cazul magistratilor pensionari si a familiilor
lor”, a explicat Alexandru Şerban.
Şerban: „Observatiile noastre vizeaza înlaturarea unor situatii ilogice”
„Observatiile noastre vizeaza, printre altele, înlaturarea unor situatii ilogice. Astfel, potrivit proiectului MJ, se
poate ajunge în situatia paradoxala ca despagubirile platite magistratului în cazul distrugerii unui singur bun sa fie
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mai mari decât atunci când este vorba de doua sau mai multe bunuri. Un alt exemplu de situatie nefireasca:
despagubirea care poate fi platita pentru distrugerea unor bunuri aflate în proprietatea magistratului e mai mare
decât cea platita în cazul decesului acestuia”, a conchis coordonatorul Comisiei 1.
Categorii de despagubiri
1. Vatamarea corporala
MJ – maximum 30.000 de euro, plus compensatii în limita a 5.000 de euro, în functie de gravitatea vatamarii,
numarul de zile de îngrijiri medicale necesare pentru vindecare, de urmarile fizice si psihologice ale faptei si
împrejurarile concrete în care aceasta a fost savârsita.
2. Îmbolnavirea grava
- MJ: maximum 30.000 de euro, plus compensatii în limita a 5.000 de euro, în functie de gravitatea vatamarii,
numarul de zile de îngrijiri medicale necesare pentru vindecare, de urmarile fizice si psihologice ale faptei si
împrejurarile concrete în care aceasta a fost savârsita.
3. Invaliditatea
- MJ: sume fixe: 20.000 de euro, pentru invaliditate de gradul I; 14.000 de euro pentru invaliditate de gradul II si
8.000 de euro pentru invaliditate de gradul III.
4. Decesul
- MJ: 30.000 de euro.
- Comisia 1: a solicitat regândirea prevederii pentru a înlatura situatia nefireasca în care despagubirea pentru deces
sa fie mai mica decât pentru distrugerea unui bun.
5. Distrugerea, totala sau partiala a unui imobil sau a unui autovehicul aflat în proprietatea magistratului
- MJ: pentru un bun, maximum 40.000 de euro (pentru aducerea bunului la starea anterioara) sau valoarea pe piata
la momentul distrugerii (în cazul imposibilitatii aducerii bunului la starea anterioara).
- Comisia 1: eliminarea plafonului si acordarea unui cuantum egal cu suma necesara pentru aducerea bunului la
starea anterioara.
- MJ: pentru doua sau mai multe bunuri, maximum 50.000 de euro, fara a se mai face distinctie în functie de
posibilitatea aducerii bunului la starea anterioara.
- Comisia 1: modificarea articolului pentru evitarea ajungerii în situatia paradoxala ca despagubirile pentru
distrugerea unui bun sa fie mai mari decât în cazul mai multora.

page 2 / 2

