LEGE nr. 130 din 3 iunie 2015
pentru completarea Legii nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de
specialitate al instanelor judectoreti i al parchetelor de pe lâng acestea
i al personalului care funcioneaz în cadrul Institutului Naional de Expertize
Criminalistice
EMITENT:
PARLAMENTUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 408 din 10 iunie 2015
Data intrarii in vigoare : 25 iulie 2015
Parlamentul României adopt

prezenta lege.

ART. I
Dup articolul 68^4 din Legea nr. 567/2004 privind statutul personalului
auxiliar de specialitate al instan elor judec tore ti i al parchetelor de pe
lâng acestea i al personalului care funcioneaz în cadrul Institutului
Naional de Expertize Criminalistice, publicat în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 1.197 din 14 decembrie 2004, cu modificrile i completrile
ulterioare, se introduce un nou articol, articolul 68^5, cu urmtorul cuprins:
"Art. 68^5. - (1) Personalul auxiliar de specialitate al instanelor
judectoreti i al parchetelor de pe lâng acestea prevzut la art. 3 alin. (2),
personalul de specialitate criminalistic i personalul care ocup! func"ii
auxiliare de specialitate criminalistic# prev$zut la art. 3^1, precum %i
tehnicienii criminali&ti din cadrul parchetelor, cu o vechime de cel pu'in 25 de
ani în specialitate, pot beneficia, la împlinirea vârstei de 60 de ani, de pensie
de serviciu, în cuantum de 80% din baza de calcul reprezentat( de media
salariilor de baz) brute lunare realizate, inclusiv sporurile, corespunz*toare
ultimelor 12 luni de activitate anterioare lunii în care se depune cererea de
pensionare.
(2) De pensia de serviciu prev+zut, la alin. (1) beneficiaz-, la împlinirea
vârstei de 60 de ani, .i personalul auxiliar de specialitate al instan/elor
judec0tore1ti 2i al parchetelor de pe lâng3 acestea, personalul de specialitate
criminalistic4 5i personalul care ocup6 func7ii auxiliare de specialitate
criminalistic8, precum 9i tehnicienii criminali:ti din cadrul parchetelor, cu o
vechime în specialitate între 20 ;i 25 de ani, în acest caz cuantumul pensiei
fiind mic<orat cu 1% din baza de calcul prev=zut> la alin. (1) pentru fiecare an
care lipse?te din vechimea în specialitate integral@.
(3) Pentru fiecare an care depABeCte vechimea în specialitate prevDzutE la
alin. (1), la cuantumul pensiei se adaugF 1% din baza de calcul prevGzutH la
alin. (1), fIrJ a o putea depKLi.
(4) Pensia se acordM la cerere, începând cu luna urmNtoare celei în care a
fost înregistratO cererea la casa teritorialP de pensii din raza de domiciliu sau
de reQedinRS a solicitantului sau, dupT caz, la casa de pensii sectorialU
competentV.
(5) OdatW cu stabilirea cuantumului pensiei de serviciu se stabileXte Yi
pensia pentru limitZ de vârst[ din sistemul public, potrivit legisla\iei în
vigoare privind sistemul de pensii publice.
(6) În cazul în care cuantumul pensiei de serviciu calculat conform prezentei
legi este mai mic decât cel al pensiei din sistemul de pensii publice se acord]
cuantumul cel mai avantajos.
(7) Persoanele care îndeplinesc condi^iile de vârst_ `i de vechime prevazute
la alin. (1) numai în funcbia de personal auxiliar de specialitate al instancelor
judecdtoreeti fi parchetelor de pe lângg acestea, de personal de specialitate
criminalistich ii de personal care ocupj funckii auxiliare de specialitate
criminalisticl, precum mi în cea de tehnician criminalist din cadrul parchetelor
beneficiazn de pensie de serviciu, chiar daco la data pensionprii au avut sau au
o altq ocuparie. În acest caz, baza de calcul al pensiei de serviciu o reprezints
media salariilor de bazt brute lunare, inclusiv sporurile, în procent, din
ultimele 12 luni anterioare lunii în care se depune cererea de pensionare,
realizate de personalul auxiliar de specialitate aflat în activitate în condiuii
identice de funcvie, vechime, grad sau treaptw xi nivel al instanyei ori

parchetului sau INEC unde a funcionat solicitantul înaintea eliberrii din
func ia de personal auxiliar de specialitate.
(8) De prevederile alin. (7) pot beneficia numai persoanele care au fost
eliberate din funcia de personal auxiliar de specialitate al instanelor
judectoreti, al parchetelor de pe lâng acestea, de personal de specialitate
criminalistic, de personal care ocup func ii auxiliare de specialitate
criminalistic din cadrul INEC, precum i de tehnician criminalist din cadrul
parchetelor, din motive neimputabile acestora.
(9) So ul supravieuitor, copiii minori, precum i copiii majori pân la
terminarea studiilor, dar nu mai mult de 26 de ani, ai personalului de
specialitate al instanelor judectoreti i al parchetelor de pe lâng acestea,
ai personalului de specialitate criminalistic, ai personalului care ocup
funcii auxiliare de specialitate criminalistic i ai tehnicianului criminalist
din cadrul parchetelor beneficiaz de pensie de urma în condiiile prevzute de
legislaia privind sistemul de pensii publice, calculat din pensia de serviciu
aflat! în plat" sau la care ar fi avut dreptul sus#in$torul la data decesului,
actualizat%, dup& caz.
(10) Pensiile de serviciu 'i pensiile de urma( prev)zute de prezenta lege se
actualizeaz*, din oficiu, în fiecare an, odat+ cu modific,rile valorii punctului
de pensie, cu procentul corespunz-tor ratei infla.iei utilizat la stabilirea
valorii punctului de pensie, conform prevederilor Legii nr. 263/2010 privind
sistemul unitar de pensii publice, cu modific/rile 0i complet1rile ulterioare.
Dac2 în urma actualiz3rii rezult4 o pensie de serviciu mai mic5, se p6streaz7
pensia aflat8 în plat9.
(11) Se suport: din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii,
Familiei, Protec;iei Sociale <i Persoanelor Vârstnice:
a) partea din pensia de serviciu care dep=>e?te nivelul pensiei din sistemul
de pensii publice, precum @i pensia de serviciu în cazul persoanelor care nu
îndeplinesc condiAiile de acordare a pensiei pentru limitB de vârstC din sistemul
de pensii publice;
b) partea din pensia de urmaD, calculatE din pensia de serviciu, care
depFGeHte nivelul pensiei din sistemul de pensii publice, precum Ii pensia de
urmaJ calculatK din pensia de serviciu, în cazul susLinMtorilor care nu
îndeplinesc condiNiile de acordare a pensiei pentru limitO de vârstP din sistemul
de pensii publice.
(12) Pensia prevQzutR de prezentul articol, cu excepSia pensiei prevTzute la
alin. (9), are regimul juridic al unei pensii pentru limitU de vârstV.
(13) Elementele necesare stabilirii pensiilor prevWzute de prezenta lege
referitoare la vechimea în specialitate, vechimea în funcXie Yi baza de calcul al
pensiei se dovedesc cu document eliberat de instanZa judec[toreasc\ competent],
de parchetul de pe lâng^ aceasta sau de INEC, pe r_spunderea acestora.
(14) Plata pensiei prev`zute de prezenta lege se face astfel:
a) de la data eliberarii din funcbie, prevczutd în decizia conducetorului
instanfei judecgtorehti, al parchetului de pe lângi aceasta, al directorului
INEC, în situajia personalului auxiliar de specialitate al instankelor
judecltoremti, al parchetelor de pe lângn acestea, a personalului de specialitate
criminalistico pi personalului care ocupq funcrii auxiliare de specialitate
criminalistics, precum ti a tehnicienilor criminaliuti din cadrul parchetelor,
aflavi în activitate la data depunerii cererii de pensionare;
b) de la data acordwrii pensiei, în situaxia persoanelor prevyzute la alin.
(7) zi (9).
(15) Prevederile prezentei legi, referitoare la pensii, se completeaz{ cu
cele ale legisla|iei privind pensiile din sistemul public de pensii cu privire la
modalit}~ile de stabilire i plat, precum i cele referitoare la modificarea,
suspendarea, reluarea, încetarea, recuperarea sumelor încasate necuvenit i
jurisdicia."
ART. II
(1) De prevederile prezentei legi, în situaia îndeplinirii condi iilor
impuse de aceasta, beneficiaz i personalul auxiliar de specialitate al
instanelor judectoreti, al parchetelor de pe lâng acestea, al fostelor
notariate de stat, precum i al fostelor arbitraje de stat sau departamentale i

care, la data intrrii în vigoare a prezentei legi, beneficiaz de o categorie de
pensie din sistemul public de pensii.
(2) Baza de calcul al pensiei prevzute la alin. (1) o reprezint media
salariilor de baz brute lunare din ultimele 12 luni anterioare lunii în care se
depune cererea de pensionare, realizate de personalul auxiliar de specialitate
aflat în activitate în condiii identice de funcie, vechime, grad sau treapt i
nivel al instan ei sau parchetului unde a func ionat solicitantul înaintea
eliber rii din func ia de personal auxiliar de specialitate, precum i media
sporurilor, în procent, avute în ultimele 12 luni anterioare lunii în care acesta
a fost eliberat din funcie.
(3) De prevederile prezentei legi, în situaia îndeplinirii condiiilor
impuse de aceasta, beneficiaz i executorii judectoreti, pensionai anterior
intrrii în vigoare a Legii nr. 188/2000 privind executorii judectoreti,
republicat, cu modificrile i completrile ulterioare, cu o vechime în funcie
de cel puin 20 de ani.
(4) Baza de calcul al pensiei prevzute la alin. (3) o reprezint media
salariilor de baz! brute lunare din ultimele 12 luni anterioare lunii în care se
depune cererea de pensionare, specifice func"iei de grefier gradul I, respectiv
treapta I, în func#ie de nivelul studiilor, în condi$ii identice de func%ie,
vechime &i nivel al instan'ei sau parchetului, la care se adaug( media
sporurilor, în procent, avute în ultimele 12 luni anterioare datei eliber)rii din
func*ie.
(5) În situa+ia persoanelor prev,zute la alin. (1)-(4) pensia se acord- la
cerere, se cuvine .i se pl/te0te începând cu luna urm1toare înregistr2rii
acesteia la casa teritorial3 de pensii din raza de domiciliu sau de re4edin56 a
solicitantului sau, dup7 caz, la casa de pensii sectorial8 competent9.
(6) Prevederile prezentei legi nu se aplic: persoanelor care beneficiaz; de
pensie de serviciu în temeiul hot<rârilor judec=tore>ti definitive ?i irevocabile
sau, dup@ caz, al hotArârilor judecBtoreCti definitive.
ART. III
(1) Prezenta lege intrD în vigoare la 45 de zile de la data publicErii în
Monitorul Oficial al României, Partea I.
(2) PânF la termenul prevGzut la alin. (1) vor fi elaborate norme
metodologice de aplicare a prezentei legi de cHtre Ministerul JustiIiei Ji
Ministerul Muncii, Familiei, ProtecKiei Sociale Li Persoanelor Vârstnice, care se
aprobM prin hotNrâre a Guvernului.
ART. IV
Legea nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al
instanOelor judecPtoreQti Ri al parchetelor de pe lângS acestea Ti al
personalului care funcUioneazV în cadrul Institutului NaWional de Expertize
Criminalistice, publicatX în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.197
din 14 decembrie 2004, cu modificYrile Zi complet[rile ulterioare, precum \i cu
cele aduse prin prezenta lege, se va republica în Monitorul Oficial al României,
Partea I, dându-se textelor o nou] numerotare.
Aceast^ lege a fost adoptat_ de Parlamentul României, cu respectarea
prevederilor art. 75 `i ale art. 76 alin. (1) din Constituaia României,
republicatb.
Bucurecti, 3 iunie 2015.
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