
                                                                       
Nesecret

            Nr.J 789/L544/2001/11.10.2016 

Către:  Doamna Elena Dumitrache

Redactor Lumeajustitiei.ro

 edumitrache@ymail.com

Ref:  solicitarea înregistrată cu nr.J/789/06.10.2016   

Stimată doamnă Dumitrache, 

Referitor  la  solicitarea  dumneavoastră,  adresată  instituţiei  noastre,  conform  Legii
nr.544/2001  privind  liberul  acces  la  informaţiile  de  interes  public,  vă  comunicăm
următoarele:

1. Cuantumul maxim al pensiei (brut)  plătit unui magistrat la finele lunii septembrie
2016 este de:  40.963 lei

2. Numărul pensionarilor cu pensii de serviciu ale magistraților   existente în plată la
finele lunii septembrie 2016  cu pensie în cuantum de și peste 15.000 lei: 383

În  prezent,  pensiile  magistraților  sunt  reglementate  de  Legea  nr.  303/2004  privind
statutul  magistraților,  lege  în  vigoare de  la  data  de  27.09.2004.  La  data  intrării  în
vigoare, pensia de serviciu se stabilea în cuantum de 80% din venitul brut realizat în
ultima lună de activitate înainte de data pensionării.

Legea  nr.  303/2004  a  fost  modificată  și  completată  de  mai  multe  acte  normative,
respectiv:

 Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi
unele  măsuri  adiacente  aplicabilă  începând  cu  data  de  25.07.2005  a  modificat
prevederile  Legii  nr.  303/2004.  Potrivit  acestui  act  normativ  baza  de  calcul  al
pensiei de serviciu a constituit-o media veniturilor brute realizate în ultimele 12
luni de activitate înainte de data pensionării.

 OUG  nr.  100/2007  pentru  modificarea  şi  completarea  unor  acte  normative  în
domeniul justiţiei aplicabilă începând cu data de 08.10.2007 potrivit căreia baza de
calcul al pensiei de serviciu o reprezintă indemnizaţia de încadrare brută lunară şi
sporurile avute în ultima lună de activitate înainte de data pensionării.

 Legea  nr.  97/2008  privind  aprobarea  Ordonanţei  de  urgenţă  a  Guvernului  nr.
100/2007  pentru  modificarea  şi  completarea  unor  acte  normative  în  domeniul
justiţiei, potrivit căreia  baza de calcul al pensiei de serviciu este reprezentată de
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indemnizaţia de încadrare brută lunară sau de salariul de bază brut lunar, după caz,
şi sporurile avute în ultima lună de activitate înainte de data pensionării.

Atât textul inițial al Legii nr. 303/2004 cât și cel al Legii nr. 247/2005 nu menționa
care sunt drepturile de natură salarială ce intrau în venitul brut care constituia baza
de calcul al pensiei de serviciu. Abia Normele metodologice de aplicare a prevederilor
Legii  nr.  303/2004,  aprobate  prin  H.G.  nr.1275/2005, au  clarificat  ce  drepturi
salariale se includ în venitul brut și ce drepturi de natură salarială nu se includ.  

Totuși,  în  perioada  premergătoare  HG  1275/2005,  chiar  dacă  prin  hotărâri
judecătorești  au  fost  acordate  drepturi  salariale  aferente  unei  perioade  de  timp
anterioară  pensionării,  în  cele  din  urmă,  la  stabilirea  pensiei  de  serviciu  s-au
valorificat numai sumele aferente lunilor care  au constituit baza de calcul.

În  toate  situațiile,  casele  teritoriale  de  pensii  stabilesc  şi  plătesc  pensiile  de
serviciu cu respectarea legii, pe baza elementelor din adeverința-tip eliberată de
angajator. Aceasta cuprinde elementele prevăzute de lege necesare stabilirii pensiei
de serviciu, respectiv vechimea în specialitate/funcţie şi baza de calcul. 

Răspunderea pentru corectitudinea şi legalitatea datelor cuprinse în documentele
care stau la baza întocmirii dosarului de pensionare, necesare calculului pensiei
de serviciu, revine în exclusivitate emitenţilor.

În ceea ce privește solicitarea dvs. de a vă pune la dispoziție numele beneficiarilor
acestor  pensii,  vă  precizăm  că,  potrivit  Legii  nr.677/2001  pentru  protecția
persoanelor cu privire la prelucarea datelor cu caracter personal și libera circulație a
acestor date, nu vă putem pune la dispoziție informații în acest sens.

                           Biroul de presă al CNPP
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