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Art. 33 lit. e din Lg. 153/2017: alte drepturi în bani şi/sau în natură, precum şi baza legală a acordării acestora

Categoria de 

personal Drepturile acordate Temeiul legal

judecători

Locuință de serviciu / 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 / decontarea cheltuielilor de transport între localitatea în care îşi au

domiciliul sau reşedinţa şi localitatea unde se află sediul unităţii                   

art. 22 și art. 23, alin. (1) - (4) din O.U.G. nr.

27/2006,Ordin MJ 545/2012, O.UG. 27/2006,

H.G. 310/2007, Legea locunței 114/1996,

O.M.F.P. 1792/2002

Acordarea gratuită a asistenţei medicale, medicamentelor şi protezelor, în condiţiile

respectării dispoziţiilor legale privind plata contribuţiei la asigurările sociale de sănătate

art. 25 din O.U.G. nr.

27/2006,O.U.G.27/2006,H.G.762/2010,Ordin 

MS 388/2015

3 călătorii/an în ţară dus-întors, gratuite, la transportul pe calea ferată clasa I, auto, naval şi 

aerian sau decontarea a 7,5 litri combustibil la suta de kilometri pentru 3 călătorii în ţară

dus-întors, în cazul în care deplasarea se efectuează cu autoturismul 

art. 80 din Legea nr. 303/2004 și art. 19, lit. c)

din O.U.G. nr. 80/2010, coroborat cu art. 19 din

OUG nr. 99/2016 și art. 6, alin. (1) din OUG nr.

9/2017

personal auxiliar de 

specialitate şi conex

În perioada concediului de odihnă, o singură dată pe an, transport gratuit dus-întors între

localitatea de domiciliu şi localitatea din ţară în care îşi petrec concediul de odihnă 
art. 65, alin. (2) din Legea nr. 567/2004

Acordarea gratuită a asistenţei medicale, medicamentelor şi protezelor, în condiţiile

respectării dispoziţiilor legale privind plata contribuţiei la asigurările sociale de sănătate 
art. 67, alin. (1) din Legea nr. 567/2004

Locuință de serviciu / 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 / decontarea cheltuielilor de transport între localitatea în care îşi au

domiciliul sau reşedinţa şi localitatea unde se află sediul unităţii                   

art. 67^1, alin. (1), (2) și (5) din Legea nr.

567/2004


