LEGE nr. 76 din 1 aprilie 2009 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 75/2008 privind stabilirea de măsuri pentru soluţionarea
unor aspecte financiare în sistemul justiţiei
Parlamentul României adoptă prezenta lege.
Articol unic
Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75 din 11 iunie 2008 privind stabilirea de
măsuri pentru soluţionarea unor aspecte financiare în sistemul justiţiei, publicată în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 462 din 20 iunie 2008, cu următoarele modificări şi
completări:
1.Articolul I se abrogă.
2.Articolul II se abrogă.
3.Articolele IV şi V se abrogă.
4.La articolul VI punctul 1, alineatul (1) al articolului 26 se modifică şi va avea următorul
cuprins:
"Art. 26
(1) O cotă de 75% din sumele provenind din impozitele încasate din onorariile avocaţilor, ale
notarilor publici şi ale executorilor judecătoreşti se constituie venituri la bugetul de stat şi se
cuprinde distinct în bugetele de venituri şi cheltuieli ale Ministerului Justiţiei şi Libertăţilor
Cetăţeneşti, ale Consiliului Superior al Magistraturii, ale Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie,
respectiv ale Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, astfel:
a) o cotă de 70% va fi cuprinsă în bugetul de venituri şi cheltuieli al Ministerului Justiţiei şi
Libertăţilor Cetăţeneşti, din care 50% va fi folosită pentru finanţarea sistemului de ajutor public
judiciar şi a sistemului de asistenţă juridică, iar 20% va avea ca destinaţie cheltuieli de
investiţii şi cheltuieli curente;
b) o cotă de 10% va fi cuprinsă în bugetul de venituri şi cheltuieli al Consiliului Superior al
Magistraturii şi va fi folosită pentru asigurarea pregătirii profesionale a judecătorilor,
procurorilor, personalului auxiliar din cadrul instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe
lângă acestea, precum şi a personalului din aparatul propriu al Consiliului Superior al
Magistraturii, prin Institutul Naţional al Magistraturii şi, respectiv, Şcoala Naţională de Grefieri,
precum şi pentru cheltuieli de investiţii şi cheltuieli curente;
c) o cotă de 10% va fi cuprinsă în bugetul de venituri şi cheltuieli al Înaltei Curţi de Casaţie şi
Justiţie;
d) o cotă de 10% va fi cuprinsă în bugetul de venituri şi cheltuieli al Parchetului de pe lângă
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, având ca destinaţie cheltuieli de investiţii şi cheltuieli
curente."
5.La articolul VI punctul 1, după alineatul (2) al articolului 26 se introduc două noi alineate,
alineatele (3) şi (4), cu următorul cuprins:
"(3) Diferenţa de procent de 25% din sumele prevăzute la alin. (1) se constituie venituri la
bugetele locale.
(4) Sumele provenind din taxele judiciare de timbru se constituie venituri la bugetele locale."
6.La articolul VI punctul 2, alineatul (1) al articolului 28 se modifică şi va avea următorul
cuprins:
"Art. 28
(1) Nivelul taxelor judiciare de timbru prevăzute de prezenta lege se actualizează o dată pe an
cu indicele ratei inflaţiei, prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Justiţiei şi
Libertăţilor Cetăţeneşti şi a Ministerului Finanţelor Publice."
7.Articolul VII se modifică şi va avea următorul cuprins
"Art. VII
Se autorizează Ministerul Finanţelor Publice, la propunerea ordonatorilor principali de credite,
să introducă modificările rezultate din aplicarea dispoziţiilor art. VI în volumul şi structura
bugetului de stat, a bugetelor locale şi în volumul şi structura bugetelor Ministerului Justiţiei şi
Libertăţilor Cetăţeneşti, Consiliului Superior al Magistraturii, Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie
şi Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie pe anul 2008."

-****Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi
ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.
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