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Bucureşti, 18 februarie 2022
Nr. PL-x 44/2022
4c-13/76/2022
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COMISIA JURIDICĂ,
DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI

IEI

PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR

US

BIROULUI PERMANENT
AL
CAMEREI DEPUTAŢILOR

ME

AJ

Vă înaintăm, alăturat, RAPORTUL asupra Proiectului de Lege pentru
desfiinţarea Secţiei pentru investigarea infracţiunilor din justiţie, trimis cu adresa nr. PL- x 44
din 15 februarie 2022 și înregistrat cu nr. 4c-13/76 din 15 februarie 2022.
În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria
legilor organice.
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IEI

PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR

Bucureşti, 18 februarie 2022
Nr. PL- x 44/2022
4c-13/76/2022
RAPORT

TIT

COMISIA JURIDICĂ,
DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI

asupra Proiectului de Lege pentru desfiinţarea Secţiei pentru investigarea infracţiunilor din
justiţie
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În conformitate cu prevederile art. 95 și 117 din Regulamentul Camerei Deputaţilor,
republicat, cu modificările și completările ulterioare, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a
fost sesizată, spre dezbatere, în fond, în procedură de urgență, cu Proiectul de Lege pentru
desfiinţarea Secţiei pentru investigarea infracţiunilor din justiţie, trimis cu adresa nr. PL-x 44 din
15 februarie 2022 și înregistrat cu nr. 4c-13/76 din 15 februarie 2022.
Potrivit prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată şi ale art. 91 alin. (8)
pct. 2 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificărileși completările
ulterioare, Camera Deputaţilor este primă Cameră sesizată.
Consiliul Legislativ, prin avizul nr. 139 din 14 februarie 2022, a avizat favorabil
proiectul de lege.
Consiliul Superior al Magistraturii a avizat favorabil proiectul de lege prin Hotărârea
nr.1 din 11 februarie 2022.
Proiectul de lege are ca obiect de reglementare desființarea Secției pentru investigarea
infracțiunilor din justiție din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție,
stabilindu-se o serie de măsuri tranzitorii care decurg din această opera
țiune și propunându
-se
abrogarea prevederilor care fac referire la această ție.
Sec Totodată,
prin proiect este stabilită
competența de efectuare a urmării penale pentru infracțiunile săvârșite de judecători și procurori
numai de către procurorii anume desemnați de către procuror general al Parchetului de pe lângă
Înalta Curte de Casație și Justiție, la propnerea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii, care
îndeplinesc anumite condiții de vechime și experiență profesională. De asemenea, prin proiect se
prevede și modificarea Codului de procedură penală, în sensul stabilirii competenței Înaltei Curți
de Casație și Justiție de a judeca în primă instanță cauzele privind infracțiunile săvârșite de
judecătorii de la Curțile de apel și de la Curtea Militară de Apel, precum și de procurorii de pe
lângă aceste instanțe.
În conformitate cu prevederile art. 62 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat,
cu modificările şi completările ulterioare, membrii Comisiei au examinat iniţiativa legislativă,
Expunerea de motive, avizul Consiliului Legislativ și Avizul Consiliului Superior al Magistraturii
în şedinţa desfășurată în sistem mixt (fizic/online) din data de 18 februarie 2022.
La dezbateri, membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au fost prezenţi
conform listei de prezenţă.

PREŞEDINTE,

SECRETAR,

Olivia – Diana Morar
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La dezbateri au participat, în calitate de invita
ți, fiz
ic/online: domnul Cătălin Marian
Predoiu – Ministrul Justiției, domnul Mihai Pașca – secretar de stat în Ministerul Justi
ției ,
doamna judecător Andreea Simona Uzlău – judecător - Consiliul Superior al Magistraturii,
doamna Mădălina Scarlat – procuror șef a djunct la Direcția Națională Anticorupție, doamna
procuror Elena Iordache – Asociația Procurorilor din România, Parchetul de pe lângă Înalta Curte
de Casație și Justiție, doamna judecător Andreea Ciucă – Asociația Magistraților din România,
Uniunea Naționa lă a Judecătorilor din România, doamna procuror Alexandra Lancranjan –
Forumul Judecătorilor din România, ția
Asocia
Mișcarea pentru Apărarea Statutului
Procurorilor, doamna Denisa Soare – reprezentant Declic și doamna Elena Calistru –
reprezentant al societății civilie.
În urma dezbaterilor, membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au hotărât, cu
majoritate de voturi, să supună plenului Camerei Deputaţilor adoptarea Proiectului de Lege
pentru desfiinţarea Secţiei pentru investigarea infracţiunilor din justiţie, cu amendamentele
admise, redate în Anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezentul raport. Amendamentele
respinse sunt redate în Anexa nr. 2.
În raport cu obiectul şi conţinutul reglementării, proiectul de lege face parte din categoria
legilor organice.

Consilier parlamentar, Paul Şerban
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Anexa nr. 1

Comisia juridică (autor Motivare
amendament)
Nemodificat

US

Text inițiator (Guvernul)
Lege privind desfiin
țarea
Secției pentru investigarea
infracțiunilor din justiție

Art. 1 – (1) La data intrării Nemodificat
în vigoare a prezentei legi,
se desfiinţează Secţia
pentru
investigarea
infracţiunilor din justiţie
din cadrul Parchetului de
pe lângă Înalta Curte de
Casaţie
şi
Justiţie,
denumită în continuare
Secţia.
(2) Cauzele aflate
de soluţionare la
Secției se transmit
administrativă, în

WW

3.

.LU

ME

2.

Text Lege în vigoare

AJ

Nr.
crt.
1.

TIT

AMENDAMENTE ADMISE

în curs Nemodificat
nivelul
pe cale
termen

.R
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(3) Cauzele soluţionate ale Nemodificat
căror dosare se află în
arhiva Secţiei se transmit
pe cale administrativă în
termen de 180 de zile
lucrătoare de la data
intrării în vigoare a
prezentei legi, prin grija
Parchetului de pe lângă
Înalta Curte de Casaţie şi
Justiţie,
parchetelor
competente potrivit art. 3.
(4) Actele de procedură Nemodificat
îndeplinite în cauzele
prevăzute la alin. (2) şi
(3),
cu
respectarea
dispoziţiilor legale în
vigoare la data îndeplinirii
lor, rămân valabile.
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5.
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ME

AJ

4.

TIT

de 60 de zile lucrătoare de
la data intrării în vigoare a
prezentei legi, prin grija
Parchetului de pe lângă
Înalta Curte de Casaţie şi
Justiţie,
parchetelor
competente potrivit art. 3,
care continuă soluţionarea
acestora.

5
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(5) Soluţiile de clasare, de Nemodificat
renunţare la urmărirea
penală şi de trimitere în
judecată
dispuse
de
procurorii Secţiei, care nu
au
făcut
obiectul
controlului
ierarhic
anterior intrării în vigoare
a prezentei legi, sunt
supuse
de
la
data
desfiinţării
Secţiei
controlului exercitat de
procurorul general al
Parchetului de pe lângă
Înalta Curte de Casaţie şi
Justiţie, dispoziţiile art.
318, 328, 335 şi 339 din
Legea
nr.
135/2010
privind
Codul
de
procedură penală, cu
modificările
şi
completările
ulterioare,
aplicându-se
în
mod
corespunzător.
(6) Actele efectuate
și
Nemodificat
măsurile
luate
de
procurorii
Sec
ției
în
cauzele prevăzute la alin.
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(2), care nu au făcut
obiectul
controlului
ierarhic anterior intrării în
vigoare a prezentei legi,
sunt supuse de la data
desființării
Secției
controlului exercitat de
procurorul general al
Parchetului de pe lângă
Înalta Curte de Casa
ție și
Justiție, dispozițiile art.
304 și ale art. 336-339 din
Legea nr. 135/2010, cu
modificările
şi
completările
ulterioare
aplicându-se
în
mod
corespunzător.

.LU

ME

(7) De la data desfiin
țării Nemodificat
Secției,
la
judecarea
cauzelor transmise potrivit
alin. (2) și (3), precum și
la
soluţionarea
propunerilor,
contestaţiilor, plângerilor
sau a oricăror alte cereri
formulate în aceste cauze
participă procurori din
cadrul parchetelor de pe
lângă instanțele pe rolul
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cărora se află acestea.
Aceste dispoziții se aplică
și în ceea ce privește
cauzele referitoare la
infracțiunile prevăzute de
art. 3 care se aflau pe rolul
instanțelor de judecată la
data
operaţionalizării
Secţiei şi nesoluţionate
până la data intrării în
vigoare a prezentei legi.

(8) Căile de atac declarate Nemodificat
de Secție pot fi retrase
numai
de
procurorul
general al Parchetului de
pe lângă Înalta Curte de
Casație și Justiție.

10.

Art. 2 - (1) Posturile aflate Nemodificat
în schema de funcții și de
personal a Secției la data
intrării în vigoare a
prezentei legi rămân în
schema Parchetului de pe
lângă Înalta Curte de
Casație și Justiție şi se
preiau de către Secția de
urmărire
penală
și
criminalistică.

WW

.LU

ME

AJ

9.

8

.R

(2) Începând cu data Nemodificat
desfiinţării
Secţiei,
procurorii
din
cadrul
acesteia, inclusiv cei cu
funcţii de conducere, revin
la parchetele de unde
provin sau la parchetele
unde au promovat în
condiţiile legii pe perioada
desfăşurării activităţii în
cadrul Secţiei. De la data
revenirii la parchetul de
unde provin ori la
parchetele
unde
au
promovat în condiţiile
legii, procurorii care au
activat în cadrul Secţiei îşi
redobândesc
gradul
profesional de execuţie şi
salarizarea
corespunzătoare acestuia
avute anterior sau pe cele
dobândite ca urmare a
promovării, în condiţiile
legii,
pe
perioada
desfăşurării activităţii în
cadrul secţiei.

12.

WW

.LU

ME

AJ

US

TIT

I EI

11.

(3) Detaşările în curs ale Nemodificat
personalului pe celelalte
9
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„Art. 3. (1) De la data
intrării în vigoare a
prezentei legi, sunt de
competența Secției de
urmărire
penală
și
criminalistică din cadrul
Parchetului de pe lângă
Înalta Curte de Casație și
Justiție și infracțiunile
săvârșite de judecătorii și
procurorii, membri ai
Consiliului Superior al
Magistraturii,
de
judecătorii Înaltei Curți de
Casație și Justiție și de
procurorii de la Parchetul
de pe lângă Înalta Curte
de Casație și Justiție, de
judecătorii de la curțile de
apel și Curtea Militară de

US

AJ

ME
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13.

categorii de posturi dintre
cele prevăzute la alin. (1)
se menţin în cadrul Secției
de urmărire penală
și
criminalistică
a
Parchetului de pe lângă
Înalta Curte de Casaţie şi
Justiţie, până la împlinirea
termenului pentru care
acestea au fost dispuse.
Art. 3 - (1) De la data
intrării în vigoare a
prezentei legi, sunt de
competenţa Sec
ției de
urmărire
penală
și
criminalistică din cadrul
Parchetului de pe lângă
Înalta Curte de Casa
ție și
Justiție și infracţiunile
săvârşite de judecătorii şi
procurorii, membri ai
Consiliului Superior al
Magistraturii,
de
judecătorii Înaltei Curţi de
Casaţie şi Justiţie şi de
procurorii de la Parchetul
de pe lângă Înalta Curte de
Casaţie şi Justiţie, de
judecătorii de la curţile de
apel şi Curtea Militară de
10

Observație: alin. 1: din enumerarea
subiecților activi după calitatea
persoanei lipsesc judecătorii C.C.R.
(este drept că ace
știa nu au fost
enumerați nici în sfera de
competență a SIIJ, ei rămânând în
sfera de competență a D.N.A. pentru
faptele de corup
ție !!!), dar
considerăm că o corecție se impune
în
acest
moment,
pentru
că: judecătorii C.C.R. deși nu
desfășoară o activitate propriu-zisă,
desfășoară o activitate de jurisdicție
constituțională, iar conform Legii nr.
303/2004, sunt asimilați magistraților
(de exemplu, în ceea ce ște
prive
condițiile de pensionare).

.R

Apel, precum
și de
procurorii de la parchetele
de pe lângă aceste instanțe
și de judecătorii Curții
Constituționale
a
României și magistrații
asistenți
din
cadrul
Inaltei Curți de Casație și
Justiție
și
Curții
Constituționale.
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Apel, precum şi de
procurorii de la parchetele
de pe lângă aceste
instanţe.

Autor:
Grupul
parlamentar PSD

AJ

(2) De la data intrării în Nemodificat
vigoare a prezentei legi,
sunt
de
competenţa
parchetului de pe lângă
curtea
de și apel
infracțiunile săvârșite de
judecătorii
de
la
judecătorii,
tribunale,
tribunale militare şi de
procurorii de la parchetele
care funcţionează pe lângă
aceste instanţe.
(3) Pentru infracţiunile Nemodificat
prevăzute la alin. (1) şi
(2), urmărirea penală se
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ME

14.
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(4) Procurorii anume Nemodificat
desemnaţi
efectuează
urmărirea penală şi în alte
cauze decât cele prevăzute
la alin. (1) şi (2) de
competenţa Secţiei de
urmărire
penală
şi
criminalistică din cadrul
Parchetului de pe lângă
Înalta Curte de Casaţie şl
Justiţie,
respectiv
a
parchetelor de pe lângă
curţile de apel.
(5) Procurorii anume Nemodificat
desemnaţi
efectuează

17.

WW
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ME

16.
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efectuează de procurori
anume desemnaţi de către
procurorul general al
Parchetului de pe lângă
Înalta Curte de Casaţie şi
Justiţie, la propunerea
Plenului
Consiliului
Superior al Magistraturii,
pentru o perioadă de patru
ani, potrivit procedurii
prevăzute de prezenta
lege,
denumiţi
în
continuare
„procurori
anume desemnaţi”.
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(6) În situa
ția în care,
Nemodificat
alături
de
persoanele
prevăzute la alin. (2), sunt
cercetate şi alte persoane
pentru care, potrivit legii,
competenţa de efectuare a
urmăririi penale aparţine
Parchetului de pe lângă
Înalta Curte de Casație și
Justiție, urmărirea penală
se efectuează de procurorii
anume desemnaţi potrivit
prezentei legi din cadrul
Secției de urmărire penală
și
criminalistică
a
Parchetului de pe lângă
Înalta Curte de Casa
ție și
Justiție.

19.
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TIT

urmărirea penală şi în
situaţia în care, alături de
persoanele prevăzute la
alin. (1) şi (2), sunt
cercetate şi alte persoane,
dacă din motive temeinice
privind buna desfășurare a
urmăririi penale, cauza nu
poate fi disjunsă.

(7) În cauzele privind Nemodificat
13

.R
I EI
TIT

infracţiunile prevăzute la
alin. (2) preluate în
condiţiile art. 325 din
Legea nr. 135/2010, cu
modificările
şi
completările
ulterioare,
urmărirea
penală
se
efectuează de procurorii
anume desemnaţi.

(8) În cazul infracţiunilor Nemodificat
săvârşite de judecătorii şi
procurorii
militari,
dispoziţiile art. 56 alin. (4)
din Legea nr. 135/2010, cu
modificările
şi
completările ulterioare, nu
sunt aplicabile.

21.

Art. 4 – (1) Pot fi Nemodificat
desemnaţi să efectueze
urmărirea
penală
în
cauzele prevăzute la art. 3
alin. (1) procurori care
îndeplinesc următoarele
condiţii:

.LU

a) au grad profesional Nemodificat
corespunzător Parchetului
de pe lângă Înalta Curte de
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ME

AJ
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20.
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.R
Nemodificat

c) au calificativul “foarte
bine” la ultimele două
evaluări profesionale şi nu
au
fost
sancţionaţi
disciplinar în ultimii 3
ani;

US

24.

b) au o vechime de cel
puţin 15 ani în funcţia de
procuror;
c) au calificativul “foarte
bine” la ultimele 2
evaluări profesionale şi nu
au
fost
sancţionaţi
disciplinar în ultimii 3 ani;

TIT

23.

I EI

Casaţie şi Justiţie;

ME

.LU

26.

e) au o experienţă Nemodificat
profesională semnificativă
în supravegherea sau
efectuarea
urmăririi
penale.
(2)
Experienţa
profesională semnificativă
a procurorilor ce urmează Nemodificat
a fi propuşi în vederea
desemnării se evaluează
inclusiv prin raportare la
specificul şi complexitatea

WW

25.
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Autor: Comisia juridică,
de disciplină și imunități
d) au o conduită morală Nemodificat
ireproşabilă;

15

Pentru respectarea normelor de
tehnică legislativă.
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(3) În vederea desemnării, Nemodificat
procurorii care îndeplinesc
condiţiile prevăzute la
alin. (1) îşi depun opţiunea
la Consiliul Superior al
Magistraturii.
(4) Direcţia de specialitate Nemodificat
din cadrul Consiliului
Superior al Magistraturii
verifică
îndeplinirea
condiţiilor prevăzute la
alin. (1) lit. a) - c) şi, în
vederea
verificării
îndeplinirii
condiţiei
prevăzute la alin. (1) lit.
e), solicită unităţilor de
parchet la care aceştia au
funcţionat date statistice
referitoare la activitatea
din ultimii 5 ani, inclusiv
rata de achitări, restituiri,
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27.
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cauzelor instrumentate de
respectivii procurori, pe
baza informaţiilor sau
documentelor
relevante
pentru activitatea acestora,
solicitate parchetelor în
cadrul
cărora
au
funcţionat.

16

.LU

ME

.R
I EI

AJ

US

(5) În vederea verificării Nemodificat
îndeplinirii
condiţiei
prevăzute la alin. (1) lit.
d), direcţia de specialitate
din cadrul Consiliului
Superior al Magistraturii
solicită parchetelor la care
procurorul a funcționat în
ultimii 5 ani, instan
țelor
de pe lângă acestea
și
baroului opinia cu privire
la conduita în exercitarea
atribuțiilor profesionale,
relațiile cu procurorii,
judecătorii,
celălalt
personal al parchetuluiși
al
instan
ței,
avocații,
justițiabilii, experții și
interpreții, conduita în
societate,
integritatea,
evitarea conflictelor de
interese de orice naturăși
imparțialitatea, precum şi

WW

29.

TIT

condamnări, eventualele
sesizări făcute din partea
persoanelor cercetate şi
soluţiile date la acestea,
precum şi orice alte
aspecte relevante.
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(6) Plenul Consiliului Nemodificat
Superior al Magistraturii
propune
procurorului
general al Parchetului de
pe lângă Înalta Curte de
Casaţie
şi
Justiţie
procurorii care vor efectua
urmărirea penală pentru
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orice
alte
aspecte
relevante. De asemenea,
direcția de specialitate
solicită
țieiInspec
Judiciare să comunice
datele și
informațiile
privind integritatea
și
imparțialitatea
procurorului existente în
evidențele acesteia și
atașează și datele și
informațiile de aceeași
natură aflate în evidențele
Consiliului Superior al
Magistraturii.
Inspecţia
Judiciară
pune
la
dispoziţia
Plenului
Consiliului Superior al
Magistraturii rezoluţiile de
clasare
care
privesc
activitatea procurorului.
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(7) În termen de 30 de zile Nemodificat
de la data primirii
propunerilor, procurorul
general al Parchetului de
pe lângă Înalta Curte de
Casaţie şi Justiţie se
pronunță asupra acestora.
Refuzul desemnării se
motivează.
(8) De la data desemnării, Nemodificat
procurorii funcţionează în
cadrul Secției de urmărire
penală și criminalistică din
cadrul Parchetului de pe
lângă Înalta Curte de
Casație și Justiție, pe
posturi anume alocate în
acest scop.

.LU
WW

32.

ME
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31.

US

infracțiunile prevăzute la
art. 3 alin. (1) dintre cei
care îndeplinesc condiţiile
prevăzute la art. 4 alin.
(1).
Dacă
apreciază
necesar, Plenul Consiliului
Superior al Magistraturii
poate invita procurorii în
vederea susţinerii unui
interviu.

19
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(9) La încetarea calităţii de Nemodificat
procuror anume desemnat,
procurorii
anume
desemnaţi sunt reîncadraţi
pe
posturile
deţinute
anterior.

TIT
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33.

Art. 5 – (1) Pot fi Nemodificat
desemnaţi să efectueze
urmărirea
penală
în
cauzele prevăzute la art. 3
alin. (2) procurori care
funcţionează în cadrul
secţiilor
de
urmărire
penală ale parchetelor de
pe lângă curţile de apel şi
care
îndeplinesc
următoarele condiţii:

35.

a) au o vechime de cel Nemodificat
puţin 12 ani în funcţia de
procuror;

.LU

b) au calificativul “foarte
bine” la ultimele 2
evaluări profesionale şi nu
au
fost
sancţionaţi
disciplinar în ultimii 3 ani;
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34.
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b) au calificativul “foarte
bine” la ultimele două
evaluări profesionale şi nu
au
fost
sancţionaţi
disciplinar în ultimii 3
ani;

Pentru respectarea normelor de
tehnică legislativă.

.R
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37.

Autor: Comisia juridică,
de disciplină și imunități
c) au o conduită morală Nemodificat
ireproşabilă;
d) au o experienţă Nemodificat
profesională semnificativă
în supravegherea sau
efectuarea
urmăririi
penale.

39.

(2) Direcţia de specialitate Nemodificat
din cadrul Consiliului
Superior al Magistraturii
întocmeşte lista tuturor
procurorilor
care
îndeplinesc
condiţiile
prevăzute la alin. (1) lit. a)
şi b) şi, în vederea
verificării
îndeplinirii
condiţiei prevăzute la alin.
(1)
lit.
d),
solicită
unităţilor de parchet la
care aceştia au funcţionat
date statistice referitoare la
activitatea din ultimii 5
ani, inclusiv rata de
achitări,
restituiri,
condamnări, eventualele
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sesizări făcute din partea
persoanelor cercetate şi
soluţiile date la acestea,
precum şi orice alte
aspecte relevante.

(3) Dispoziţiile art. 4 alin. Nemodificat
(2), (3) şi (5) – (7) se
aplică
în
mod
corespunzător.

41.

Art. 6 - Desemnarea Nemodificat
procurorilor pentru a
efectua urmărirea penală
în cauzele prevăzute la art.
3 alin. (1) sau (2) poate fi
reînnoită, pentru o nouă
perioadă de 4 ani,
dispozițiile art. 4 şi 5 fiind
aplicabile
în
mod
corespunzător.

42.

Art. 7 – Procurorii anume Nemodificat
desemnaţi
potrivit
prezentei legi nu pot fi
mutaţi într-o altă secţie a
parchetului, fără acordul
acestora.
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40.

Art.

8

–(1)

Încetarea Nemodificat
22

US

44.
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calităţii
de
procuror
anume
desemnat
în
vederea
efectuării
urmăririi
penale
a
infracţiunilor prevăzute la
art. 3 alin. (1) şi (2) poate
fi dispusă în următoarele
cazuri:
a)
pentru
ineficien
ță
Nemodificat
profesională apreciată în
funcţie de eficienţa şi
calitatea activităţii;
b) la cererea procurorului Nemodificat
anume desemnat, pentru
motive
temeinic
justificate;

46.

c) în situaţia aplicării unei Nemodificat
sancţiuni disciplinare;
d)
imposibilitatea Nemodificat
exercitării atribuţiilor pe o
perioadă mai mare de 3
luni de către procurorul
anume desemnat.
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48.

e) mutarea procurorului Nemodificat
într-o altă secţie a
parchetului,
delegarea,
detaşarea sau transferul
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acestuia
f) expirarea perioadei de 4 Nemodificat
ani, dacă desemnarea nu a
fost reînnoită.

50.

(2) Plenul Consiliului Nemodificat
Superior al Magistraturii,
din oficiu sau la sesizarea
procurorului general al
Parchetului de pe lângă
Înalta Curte de Casaţie şi
Justiţie,
analizează
existența unuia dintre
cazurile prevăzute la alin.
(1) și, dacă este cazul,
formulează propuneri de
încetare a calită
ții de
procuror anume desemnat
în
vederea
efectuării
urmăririi penale în cauzele
privind
infracţiunile
săvârșite de judecători și
procurori.
(3) Procurorul general al Nemodificat
Parchetului de pe lângă
Înalta Curte de Casaţie şi
Justiţie dispune încetarea
calității prevăzute la alin.
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Art. 9 – Pentru procurorii Nemodificat
cu funcţii de conducere
care îndeplinesc atribuțiile
de
procuror
ierarhic
superior ai procurorilor
anume desemnaţi nu este
necesară
desemnarea
potrivit dispoziţiilor art. 4
sau, după caz, ale art. 5,
pentru
exercitarea
controlului ierarhic.
Art. 10 – (1) Numărul
maxim de procurori din
cadrul Secţiei de urmărire
penală şi criminalistică
desemnaţi în condiţiile art.
4 este de 14, iar numărul
maxim al procurorilor din
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(1) în termen de 10 zile de
la comunicarea hotărârii
Plenului
Consiliului
Superior al Magistraturii.
(4) Încetarea desemnării Nemodificat
nu are efectul unei
revocări din funcţie şi nu
afectează
gradul
profesional al procurorului
dobândit potrivit legii.
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Art. 10 – (1) Numărul
maxim de procurori din
cadrul Secţiei de urmărire
penală şi criminalistică
desemnaţi în condiţiile art.
4 este de 14, iar numărul
maxim al procurorilor din

Pentru respectarea normelor de
tehnică legislativă.

.R

cadrul parchetelor de pe
lângă curţile de apel
desemnaţi în condiţiile art.
5 este de 3 pentru fiecare
dintre acestea.

TIT
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cadrul parchetelor de pe
lângă curţile de apel
desemnaţi în condiţiile art.
5 este de trei pentru
fiecare dintre acestea.

Autor:Comisia juridică,
de disciplină și imunități

(2) Evaluarea necesarului Nemodificat
de procurori desemnaţi în
vederea
efectuării
urmăririi
penale
a
infracţiunilor prevăzute de
art. 3 alin. (1) şi (2) se
realizează o dată la 6 luni,
procurorul general al
Parchetului de pe lângă
Înalta Curte de Casaţie
Justiţie
formulând
propuneri corespunzătoare
de modificare a numărului
de procurori prevăzut la
alin. (1).
Art. 11 – (1) În vederea Nemodificat
efectuării cu celeritate şi
în mod temeinic a
activităţilor de descoperire
şi
de
urmărire
a
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(2) Dispoziţiile art. 1202
alin. (2), (4) şi (5), art.
1203 şi art. 1204 din Legea
nr.
304/2004
privind
organizarea
judiciară,
republicată,
cu
modificările
şi
completările ulterioare, se
aplică
în
mod
corespunzător în cazul
ofiţerilor şi agenţilor de
poliţie prevăzuţi la alin.
(1).

WW

57.

US

infracţiunilor prevăzute la
art.3 alin.(1) şi (2), în
cadrul Parchetului de pe
lângă Înalta Curte de
Casaţie şi Justiţie şi al
parchetelor de pe lângă
curţile
de
apel
funcţionează,
prin
detaşare, ofiţeri şi agenţi
de poliţie judiciară, în
limita posturilor aprobate
potrivit legii.

(2) Dispoziţiile art. 1202
alin. (2), (4) şi (5), art.
1203 şi 1204 din Legea nr.
304/2004
privind
organizarea
judiciară,
republicată,
cu
modificările
şi
completările ulterioare, se
aplică
în
mod
corespunzător în cazul
ofiţerilor şi agenţilor de
poliţie prevăzuţi la alin.
(1).
Autor: Comisia juridică,
de disciplină și imunități
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Pentru respectarea normelor de
tehnică legislativă.

59.

a) în situaţia în care Nemodificat
procurorul
anume
desemnat se află în
imposibilitate de a-şi
exercita atribuţiile pe o
perioadă mai mare de 3
luni sau în caz de
incompatibilitate, iar în
cadrul parchetului nu
există un alt procuror
anume desemnat potrivit
prezentei legi;

.R

Art.12 - (1) Procurorul-şef Nemodificat
al Secţiei de urmărire
penală şi criminalistică din
cadrul Parchetului de pe
lângă Înalta Curte de
Casaţie şi Justiţie, în cazul
infracţiunilor prevăzute la
art. 3 alin. (1), precum şi
procurorul general al
parchetului de pe lângă
curtea de apel, în cazul
infracţiunilor prevăzute la
art. 3 alin. (2), efectuează
activitatea de urmărire
penală, fără a fi necesară
desemnarea potrivit art. 4
sau, după caz, art. 5:
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61.

c) până la desemnarea Nemodificat
procurorilor, în condiţiile
prezentei legi, pentru
efectuarea
actelor
de
urmărire penală care nu
suferă amânare.
Art. 13 – La judecarea Nemodificat
cauzelor în care urmărirea
penală a fost efectuată de
procurorii
anume
desemnaţi potrivit art. 3
alin. (3), precum şi la
soluţionarea propunerilor,
contestaţiilor, plângerilor
sau a oricăror alte cereri
formulate în respectivele

.R

b) în situaţia în care Nemodificat
procurorul
anume
desemnat se află în
imposibilitate de a-şi
exercita atribuţiile pe o
perioadă mai mică de 3
luni, efectuarea actelor de
urmărire penală nu suferă
amânare, iar în cadrul
parchetului nu există un
alt
procuror
anume
desemnat
potrivit
prezentei legi;
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cauze participă procurori
din cadrul parchetelor de
pe
lângă
instanţele
competente pe rolul cărora
se află acestea.

Art.
14
Plenul Nemodificat
Consiliului Superior al
Magistraturii
propune
procurorului general al
Parchetului de pe lângă
Înalta Curte de Casaţie şi
Justiţie
procurorii
ce
urmează a fi desemnaţi în
condiţiile art. 4 şi 5 în
maximum 60 de zile de la
data intrării în vigoare a
prezentei legi.

64.

Art. 15 - La data intrării în Nemodificat
vigoare a prezentei legi se
abrogă:

.LU

SECŢIUNEA 21: Secţia pentru investigarea
infracţiunilor din justiţie

Art. 881
(1)În cadrul Parchetului de pe lângă Înalta
Curte de Casaţie şi Justiţie se înfiinţează şi
funcţionează Secţia pentru investigarea
infracţiunilor din justiţie care are competenţa
exclusivă de a efectua urmărirea penală pentru
infracţiunile săvârşite de judecători şi
procurori, inclusiv judecătorii şi procurorii

a) Secțiunea a 21-a „Secţia Nemodificat
pentru
investigarea
infracţiunilor din justiţie”,
cuprinzând art. 881- 889,
din Capitolul II al Titlului
III din Legea nr. 304/2004
privind
organizarea
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Art. 882
(1)Secţia pentru investigarea infracţiunilor din
justiţie îşi desfăşoară activitatea potrivit
principiului legalităţii, al imparţialităţii şi al
controlului ierarhic.
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judiciară, republicată în
Monitorul
Oficial
al
României, Partea I, nr.
827 din 13 septembrie
2005, cu modificările
și
completările ulterioare;

.LU

militari şi cei care au calitatea de membri ai
Consiliului Superior al Magistraturii.
(2)Secţia pentru investigarea infracţiunilor din
justiţie îşi păstrează competenţa de urmărire
penală şi în situaţia în care, alături de
persoanele prevăzute la alin. (1), sunt cercetate
şi alte persoane.
(3)În cazul infracţiunilor săvârşite de
judecătorii şi procurorii militari, dispoziţiile
art. 56 alin. (4) din Legea nr. 135/2010 privind
Codul de procedură penală, cu modificările şi
completările ulterioare, nu sunt aplicabile.
(4)Secţia pentru investigarea infracţiunilor din
justiţie este condusă de un procuror-şef secţie,
ajutat de un procuror-şef adjunct, numiţi în
funcţie de Plenul Consiliului Superior al
Magistraturii, în condiţiile prezentei legi.
(5)Procurorul general al Parchetului de pe
lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
soluţionează conflictele de competenţă apărute
între Secţia pentru investigarea infracţiunilor
din justiţie şi celelalte structuri sau unităţi din
cadrul Ministerului Public.
N.R.: "De la data operaţionalizării Secţiei
pentru investigarea infracţiunilor din justiţie,
cauzele de competenţa acesteia, aflate în lucru
la Direcţia Naţională Anticorupţie şi alte
unităţi de parchet, precum şi dosarele cauzelor
referitoare la infracţiunile prevăzute de art.
881 alin. (1) din Legea nr. 304/2004,
republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, şi soluţionate până la data acestei
operaţionalizări se preiau de către aceasta." )
(6)Ori de câte ori Codul de procedură penală
sau alte legi speciale fac trimitere la
"procurorul ierarhic superior" în cazul
infracţiunilor de competenţa Secţiei pentru
investigarea infracţiunilor din justiţie, prin
acesta se înţelege procurorul şef al secţiei,
inclusiv în cazul soluţiilor dispuse anterior
operaţionalizării acesteia.
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Art. 883
(1)Procurorul-şef al Secţiei pentru investigarea
infracţiunilor din justiţie este numit în funcţie
Superior
al
de
Plenul
Consiliului
Magistraturii, în urma unui concurs care
constă în prezentarea unui proiect referitor la
exercitarea atribuţiilor specifice funcţiei de
conducere
respective,
urmărindu-se
competenţele manageriale, gestiunea eficientă
a resurselor, capacitatea de a-şi asuma decizii
şi
responsabilităţi,
competenţele
de
comunicare şi rezistenţa la stres, precum şi
integritatea candidatului, evaluarea activităţii
sale ca procuror şi modul în care acesta se
raportează la valori specifice profesiei, precum
independenţa
justiţiei
ori
respectarea
drepturilor şi libertăţilor fundamentale.
(2)Componenţa comisiei de concurs este
următoarea:
a)3 membri judecători, care fac parte din
Secţia pentru judecători şi au funcţionat la o
instanţă de grad de cel puţin curte de apel,
desemnaţi de Secţia pentru judecători;
b)un membru procuror, care face parte din

I EI

(2)Este interzisă delegarea sau detaşarea de
procurori în cadrul Secţiei pentru investigarea
infracţiunilor din justiţie.
(3)Secţia pentru investigarea infracţiunilor din
justiţie funcţionează cu un număr maxim de 15
procurori.
(3)- Secţia pentru investigarea infracţiunilor
din justiţie funcţionează cu un număr de 15
posturi
de
procuror.
(4)Numărul de posturi al Secţiei pentru
investigarea infracţiunilor din justiţie poate fi
modificat, în funcţie de volumul de activitate,
prin ordin al procurorului general al
Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie
şi Justiţie, la solicitarea procurorului-şef
secţie, cu avizul conform al Plenului
Consiliului Superior al Magistraturii.
(5)Pe durata desfăşurării activităţii în cadrul
Secţiei pentru Investigarea Infracţiunilor din
Justiţie, procurorii cu funcţii de conducere şi
execuţie beneficiază de drepturile procurorilor
detaşaţi,
în
condiţiile
legii.
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Secţia pentru procurori şi a funcţionat la un
parchet de grad de cel puţin parchet de pe
lângă curtea de apel, desemnat de Secţia
pentru procurori.
(3)Condiţiile pentru ca un procuror să se
înscrie la concursul pentru ocuparea postului
de procuror-şef al Secţiei pentru investigarea
infracţiunilor din justiţie sunt cele prevăzute la
art. 885 alin. (3).
(4)Fiecare candidat va depune un curriculum
vitae, declaraţiile prevăzute la art. 48 alin. (11)
din Legea nr. 303/2004, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, un
proiect privind
exercitarea
atribuţiilor
specifice funcţiei de conducere şi orice alte
înscrisuri pe care le consideră relevante în
susţinerea candidaturii sale.
(5)Documentele depuse de fiecare candidat
vor fi publicate pe pagina de internet a
Consiliului Superior al Magistraturii, cu cel
puţin 10 zile înaintea concursului.
(6)Comisia de concurs va propune Plenului
Consiliului Superior al Magistraturii numirea
procurorului-şef al Secţiei pentru investigarea
infracţiunilor din justiţie, după evaluarea
candidaturilor şi a proiectelor, în urma unui
interviu transmis în direct.
(7)Revocarea din funcţia de procuror-şef al
Secţiei pentru investigarea infracţiunilor din
justiţie se face de către Plenul Consiliului
Superior al Magistraturii, în caz de
neîndeplinire a atribuţiilor specifice funcţiei
sau în cazul în care acesta a fost sancţionat
disciplinar în ultimii 3 ani, la propunerea
comisiei prevăzute la alin. (2).
(8)Procurorul-şef al Secţiei pentru investigarea
infracţiunilor din justiţie este numit în funcţie
pe o perioadă de 3 ani, cu posibilitatea
reînvestirii o singură dată.
N.R.: "Prin derogare de la dispoziţiile art. 883Legea
nr. 304/2004 privind
885 din
organizarea
judiciară,
republicată,
cu
modificările şi completările ulterioare, până la
finalizarea concursurilor organizate pentru
numirea în funcţiile de procuror-şef al Secţiei
pentru investigarea infracţiunilor din justiţie şi
a celor de execuţie de procuror în cadrul
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Art. 884
(1)Procurorul-şef adjunct al Secţiei pentru
investigarea infracţiunilor din justiţie este
numit în funcţie de Plenul Consiliului Superior
al Magistraturii, la propunerea motivată a
procurorului-şef secţie, dintre procurorii deja
numiţi în cadrul secţiei.
(2)Numirea în funcţia de procuror-şef adjunct
al Secţiei pentru investigarea infracţiunilor din
justiţie se face pe o perioadă de 3 ani, cu
posibilitatea reînvestirii o singură dată.
(3)Revocarea procurorului-şef adjunct al
Secţiei pentru investigarea infracţiunilor din
justiţie se face de Plenul Consiliului Superior
al Magistraturii, la propunerea motivată a
procurorului-şef secţie, în cazul exercitării
necorespunzătoare a atribuţiilor specifice
funcţiei, în cazul în care acesta a fost
sancţionat disciplinar.
N.R.: "Prin derogare de la dispoziţiile art. 883Legea
nr. 304/2004 privind
885 din
organizarea
judiciară,
republicată,
cu
modificările şi completările ulterioare, până la
finalizarea concursurilor organizate pentru
numirea în funcţiile de procuror-şef al Secţiei
pentru investigarea infracţiunilor din justiţie şi
a celor de execuţie de procuror în cadrul
secţiei şi validarea rezultatelor acestora,
funcţiile de procuror-şef şi cel puţin o treime
din funcţiile de execuţie de procuror vor fi
exercitate provizoriu de procurori care
îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege pentru
numirea în aceste funcţii, selectaţi de comisia
de concurs constituită în condiţiile art.
883 alin. (2) din Legea nr. 304/2004,
republicată, cu modificările şi completările
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secţiei şi validarea rezultatelor acestora,
funcţiile de procuror-şef şi cel puţin o treime
din funcţiile de execuţie de procuror vor fi
exercitate provizoriu de procurori care
îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege pentru
numirea în aceste funcţii, selectaţi de comisia
de concurs constituită în condiţiile art.
883 alin. (2) din Legea nr. 304/2004,
republicată, cu modificările şi completările
ulterioare.")
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Art. 885
(1)Secţia pentru investigarea infracţiunilor din
justiţie se încadrează cu procurori numiţi de
către Plenul Consiliului Superior al
Magistraturii, în urma unui concurs, în limita
posturilor prevăzute în statul de funcţii,
aprobat potrivit legii, pe o perioadă de 3 ani,
cu posibilitatea continuării activităţii în cadrul
secţiei pentru o perioadă totală de cel mult 9
ani.
(2)Concursul este susţinut în faţa comisiei de
concurs compuse potrivit art. 883 alin. (2), din
care face parte de drept şi procurorul-şef
secţie.
(3)Pentru a participa la concursul pentru
numirea în cadrul Secţiei pentru investigarea
infracţiunilor din justiţie, procurorii trebuie să
îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:
a)să nu fi fost sancţionaţi disciplinar în ultimii
3 ani;
b)să aibă cel puţin gradul de parchet de pe
lângă curte de apel;
c)să aibă o vechime efectivă de cel puţin 18
ani în funcţia de procuror;
d)să aibă o bună pregătire profesională;
e)să aibă o conduită morală ireproşabilă.
(4)La concurs poate participa orice procuror
care, până la data stabilită pentru începerea
concursului, îndeplineşte condiţiile prevăzute
la alin. (3).
(5)Concursul prevăzut la alin. (2) constă în:
a)un interviu transmis în direct, pe pagina de
internet
a
Consiliului
Superior
al
Magistraturii, susţinut în faţa Plenului
Consiliului Superior al Magistraturii;
a)un interviu, transmis în direct şi ulterior
arhivat pe pagina de internet a Consiliului
Superior al Magistraturii, susţinut în faţa
comisiei prevăzute la art. 883 alin. (2) din care
face parte de drept şi procurorul şef secţie;)
b)o evaluare a activităţii din ultimii 5 ani;
c)o evaluare a unor acte profesionale întocmite
de candidaţi din ultimii 3 ani de activitate.
(6)Interviul constă în verificarea pregătirii
profesionale, a capacităţii de a lua decizii şi de
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ulterioare."
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a-şi asuma răspunderea, a rezistenţei la stres,
precum şi a altor calităţi specifice. La interviu
participă procurorul-şef secţie şi un psiholog,
care pot pune întrebări candidaţilor.
(7)Evaluarea prevăzută la alin. (5) lit. b) se
efectuează de către 2 procurori şi 2 judecători
din cadrul Inspecţiei Judiciare, desemnaţi de
Plenul Consiliului Superior al Magistraturii, la
propunerea inspectorului-şef. Punctajul se
acordă în urma unei analize ce va avea în
vedere inclusiv durata şi complexitatea
cazurilor lucrate de procuror, rata de achitări,
restituiri, condamnări, eventualele sesizări
făcute din partea persoanelor cercetate şi
soluţiile date la acestea.
(8)Evaluarea prevăzută la alin. (5) lit. c) se
efectuează de o comisie desemnată de Plenul
Consiliului Superior al Magistraturii, formată
din 2 procurori din cadrul Parchetului de pe
lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi 2
judecători din Secţia penală a Înaltei Curţi de
Casaţie şi Justiţie, propuşi de colegiile de
conducere ale acestora, precum şi un formator
din
cadrul
Institutului
Naţional
al
Magistraturii, propus de Consiliul ştiinţific al
acestuia.
(9)Punctajul maxim ce poate fi atribuit la
probele de concurs este de 100 de puncte,
distribuite astfel:
a)60 de puncte pentru proba prevăzută la alin.
(5) lit. a);
b)20 de puncte pentru proba prevăzută la alin.
(5) lit. b);
c)20 de puncte pentru proba prevăzută la alin.
(5) lit. c).
(10)Punctajul minim pentru a fi declarat admis
la concurs este de 70 de puncte, dar nu mai
puţin decât următorul punctaj pentru fiecare
probă în parte:
a)minimum 25 de puncte pentru proba
prevăzută la alin. (5) lit. a);
b)minimum 15 puncte pentru proba prevăzută
la alin. (5) lit. b);
c)minimum 10 puncte pentru proba prevăzută
la alin. (5) lit. c).
(11)Numirea în funcţia de procuror din cadrul
Secţiei pentru investigarea infracţiunilor din

36

.R
TIT
US
AJ
ME

.LU

Art. 886
(1)La expirarea termenului de 3 ani,
procurorul poate cere continuarea activităţii în
cadrul
Secţiei
pentru
investigarea
infracţiunilor din justiţie pe o nouă perioadă de
3 ani, fără a depăşi în total 9 ani de activitate
în cadrul secţiei.
(2)Cu 3 luni înainte de expirarea termenului de
numire, Plenul Consiliului Superior al
Magistraturii va analiza cererea depusă de
procurorul care solicită continuarea activităţii
în cadrul secţiei şi decide asupra acesteia,
având în vedere evaluarea activităţii
desfăşurate de acesta în ultimii 3 ani.
(3)La data încetării activităţii în cadrul Secţiei
pentru investigarea infracţiunilor din justiţie,
procurorul revine la parchetul de unde
provine.
(4)De la data revenirii la parchetul de unde
provin, procurorii care au activat în cadrul
Secţiei pentru investigarea infracţiunilor din
justiţie îşi redobândesc gradul profesional de
execuţie şi salarizarea corespunzătoare
acestuia avute anterior sau pe cele dobândite
ca urmare a promovării, în condiţiile legii, în
timpul desfăşurării activităţii în cadrul secţiei.

I EI

justiţie se va face de către Plenul Consiliului
Superior al Magistraturii, în limita posturile
vacante şi în ordinea punctelor obţinute.
(111)Membrii comisiilor de concurs prevăzute
în prezenta secţiune nu devin incompatibili şi
îşi exprimă votul în Plenul Consiliului
Superior al Magistraturii.
(112)Comisiile de concurs prevăzute de art.
883, respectiv de art. 885 îşi desfăşoară legal
activitatea în prezenta a cel puţin 3 membri.)
(12)Procedurile de numire, continuare a
activităţii în cadrul secţiei şi revocare din
funcţiile de conducere şi execuţie din cadrul
secţiei vor fi detaliate într-un regulament
aprobat de Plenul Consiliului Superior al
Magistraturii.
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Art. 887
(1)Procurorii numiţi în cadrul Secţiei pentru
investigarea infracţiunilor din justiţie pot fi
revocaţi de Plenul Consiliului Superior al
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Art. 888
(1)Atribuţiile Secţiei pentru investigarea
infracţiunilor din justiţie sunt următoarele:
a)efectuarea urmăririi penale, în condiţiile
prevăzute în Legea nr. 135/2010, cu
modificările şi completările ulterioare, pentru
infracţiunile aflate în competenţa sa;
b)sesizarea instanţelor judecătoreşti pentru
luarea măsurilor prevăzute de lege şi pentru
judecarea cauzelor privind infracţiunile
prevăzute la lit. a);
c)constituirea şi actualizarea bazei de date în
domeniul infracţiunilor aflate în domeniul de
competenţă;
d)exercitarea altor atribuţii prevăzute de lege.
d)exercitarea şi retragerea căilor de atac în
cauzele de competenţa Secţiei, inclusiv în
cauzele aflate pe rolul instanţelor sau
soluţionate definitiv anterior operaţionalizării
acesteia potrivit Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 90/2018 privind unele măsuri
pentru operaţionalizarea Secţiei pentru
investigarea infracţiunilor din
justiţie.
(la data 20-feb-2019 Art. 88^8, alin. (1),
litera D. din titlul III, capitolul II, sectiunea
2^1 modificat de Art. 14, punctul 6.
din Ordonanta urgenta 7/2019 )
(2)Participarea la şedinţele de judecată în
cauzele de competenţa secţiei se asigură de
procurori din cadrul Secţiei judiciare a
Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie
şi Justiţie sau de către procurori din cadrul
parchetului de pe lângă instanţa învestită cu
judecarea cauzei.
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Magistraturii, la cererea motivată a
procurorului-şef al secţiei, în cazul exercitării
necorespunzătoare a atribuţiilor specifice
funcţiei, în cazul aplicării unei sancţiuni
disciplinare.
(2)În cazul revocării, procurorul revine la
parchetul de unde provine şi îşi redobândeşte
gradul profesional de execuţie şi salarizarea
corespunzătoare acestuia avute anterior sau pe
cele dobândite ca urmare a promovării, în
condiţiile legii, în timpul desfăşurării
activităţii în cadrul direcţiei.
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Art. 889
- Secţia pentru investigarea infracţiunilor din
justiţie elaborează anual un raport privind
activitatea desfăşurată, pe care îl prezintă, nu
mai târziu de luna februarie a anului următor,
Plenului Consiliului Superior al Magistraturii.

b) articolele II şi III din Nemodificat
Legea nr. 207/2018 pentru
modificarea
şi
completarea Legii nr.
304/2004
privind
organizarea
judiciară,
publicată în Monitorul
Oficial
al
României,
Partea I, nr. 636 din 20
iulie 2018;

.LU

Art. II
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului
nr. 78/2016 pentru organizarea şi funcţionarea
Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de
Criminalitate Organizată şi Terorism, precum
şi pentru modificarea şi completarea unor acte
normative urmează a fi modificată în vederea
punerii de acord cu prevederile din secţiunea a
21-a - Secţia pentru investigarea infracţiunilor
din justiţie - din Legea nr. 304/2004 privind
organizarea
judiciară,
republicată,
cu
modificările şi completările ulterioare, astfel
cum aceasta a fost modificată şi completată
prin prezenta lege.
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*) ICCJ admite sesizările formulate de
judecătorul de cameră preliminară din cadrul
ICCJ Secţia penală prin care se solicită
pronunţarea unei hotărâri prealabile şi
stabileşte că, îninterpretarea dispoziţiilor art.
888 alin. (2) din Legea nr. 304/2004,
participarea la şedinţele de judecată în cauzele
de competenţa Parchetului de pe lângă Înalta
Curte de Casaţie şi Justiţie - Secţia pentru
investigarea infracţiunilor de justiţie, în care
urmărirea penală s-a efectuat de către
Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie
şi Justiţie, Direcţia Naţională Anticorupţie, se
asigură de procurori din cadrul Secţiei
judiciare a Parchetului de pe lângă Înalta Curte
de Casaţie şi Justiţie sau de către procurori din
cadrul parchetului de pe lângă instanţa
învestită
cu
judecarea
cauzei.
(la data 27-iun-2019 Art. 88^8, alin. (2) din
titlul III, capitolul II, sectiunea 2^1 a se vedea
referinte de aplicare din Actul din Decizia
3/2019 )

Art. III
(1)Secţia pentru investigarea infracţiunilor din
justiţie începe să funcţioneze în termen de 3
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c) Ordonanţa de urgenţă a Nemodificat
Guvernului nr. 90/2018
privind
unele
măsuri
pentru operaţionalizarea
Secţiei pentru investigarea
infracţiunilor din justiţie,
publicată în Monitorul
Oficial
al
României,
Partea I, nr. 862 din 10
octombrie 2018.

.LU

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 90 din 10
octombrie 2018 privind unele măsuri pentru
operaţionalizarea Secţiei pentru investigarea
infracţiunilor din justiţie
Având în vedere că, potrivit art. III alin. (1)
din Legea nr. 207/2018 pentru modificarea şi
completarea
Legii
nr. 304/2004 privind
organizarea
judiciară,
"Secţia
pentru
investigarea infracţiunilor din justiţie începe să
funcţioneze în termen de 3 luni de la data
intrării în vigoare a prezentei legi", respectiv
la data de 23 octombrie 2018,
ţinând seama că până la acest moment
Consiliul Superior al Magistraturii nu a
finalizat în termenul legal procedura de
operaţionalizare a Secţiei pentru investigarea
infracţiunilor din justiţie,
luând în considerare faptul că legea prevede
expres competenţa acestei secţii de a efectua
urmărirea penală pentru infracţiunile săvârşite
de judecători şi procurori, inclusiv judecătorii
şi procurorii militari şi cei care au calitatea de
membri
ai
Consiliului
Superior
al
Magistraturii, precum şi faptul că, începând cu
data de 23 octombrie 2018 - data stabilită de
lege pentru operaţionalizarea secţiei, Direcţia
Naţională Anticorupţie şi celelalte parchete nu
vor mai avea competenţa de a efectua
urmărirea penală a infracţiunilor săvârşite de
aceste persoane, situaţie care ar afecta în mod
grav procedurile judiciare în cauzele ce intră
în competenţa secţiei şi ar putea crea un blocaj
instituţional,
ţinând cont de faptul că legea în vigoare nu
conţine norme tranzitorii cu privire la modul
concret de operaţionalizare a Secţiei pentru
investigarea infracţiunilor din justiţie, în cazul

WW

67.
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luni de la data intrării în vigoare a prezentei
legi.
(2)Cauzele de competenţa Secţiei pentru
investigarea
infracţiunilor
din
justiţie
înregistrate la orice structură de parchet şi
nesoluţionate până la data la care secţia este
operaţională se înaintează spre soluţionare
Secţiei pentru investigarea infracţiunilor din
justiţie, de îndată ce aceasta este operaţională.
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Art. II
(1)Prin derogare de la dispoziţiile art. 883Legea
nr. 304/2004 privind
885 din
organizarea
judiciară,
republicată,
cu
modificările şi completările ulterioare, până la
finalizarea concursurilor organizate pentru
numirea în funcţiile de procuror-şef al Secţiei
pentru investigarea infracţiunilor din justiţie şi
a celor de execuţie de procuror în cadrul
secţiei şi validarea rezultatelor acestora,
funcţiile de procuror-şef şi cel puţin o treime
din funcţiile de execuţie de procuror vor fi
exercitate provizoriu de procurori care
îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege pentru
numirea în aceste funcţii, selectaţi de comisia
de concurs constituită în condiţiile art.
883 alin. (2) din Legea nr. 304/2004,

ME

Art. I
- Alineatul (3) al articolului 882 din Legea
nr. 304/2004 privind organizarea judiciară,
republicată în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 827 din 13 septembrie 2005, cu
modificările şi completările ulterioare, se
modifică şi va avea următorul cuprins:
"(3) - Secţia pentru investigarea infracţiunilor
din justiţie funcţionează cu un număr de 15
posturi de procuror."

I EI

depăşirii termenului stabilit de Legea
nr. 207/2018, fiind necesară adoptarea unor
măsuri
legislative
urgente
care
să
reglementeze o procedură simplă, derogatorie
de la art. 883-885 din Legea nr. 304/2004,
republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, în vederea numirii provizorii a
procurorului-şef, a procurorului-şef adjunct şi
a cel puţin unei treimi din procurorii secţiei,
ceea ce va permite operaţionalizarea secţiei în
termenul stabilit de lege, respectiv 23
octombrie 2018,
considerând că situaţia prezentată mai sus este
una extraordinară a cărei reglementare nu
poate fi amânată,
în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia
României, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă
de urgenţă.
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republicată, cu modificările şi completările
ulterioare.
(2)Selecţia candidaţilor se realizează de
comisia de concurs prevăzută la alin. (1)
printr-o procedură derulată în cel mult 5 zile
calendaristice de la data declanşării acesteia de
preşedintele
Consiliului
Superior
al
Magistraturii. Comisia de concurs îşi
desfăşoară activitatea în prezenţa a cel puţin 3
membri.
(3)Candidaţii pentru funcţiile de conducere şi
de execuţie prevăzute la alin. (1) depun la
structura resurse umane a Consiliului Superior
al Magistraturii o scrisoare de candidatură
însoţită de orice alte înscrisuri considerate
relevante de către candidaţi.
(4)În termen de cel mult 3 zile calendaristice
de la primirea listei de candidaţi din partea
structurii resurse umane din cadrul Consiliului
Superior al Magistraturii, comisia de concurs
verifică îndeplinirea de către candidaţi a
condiţiilor prevăzute de lege pentru numirea în
aceste funcţii şi efectuează procedura de
selecţie a acestora pe baza dosarului de
candidatură şi a unui interviu. Interviul se
transmite în direct, audiovideo, pe pagina de
internet
a
Consiliului
Superior
al
Magistraturii, se înregistrează şi se publică pe
pagina de internet a Consiliului.
(5)În cazul candidaţilor pentru funcţia de
procuror în cadrul Secţiei pentru investigarea
infracţiunilor din justiţie, procedura de selecţie
are în vedere următoarele criterii:
a)integritatea candidatului;
b)evaluarea activităţii ca procuror.
(6)Evaluarea integrităţii candidaţilor se face pe
baza datelor existente la dosarul profesional, a
documentelor depuse de candidat, a modului
în care candidatul se raportează la valori
precum independenţa justiţiei, imparţialitatea
magistraţilor, integritatea şi a aspectelor
ridicate în cadrul interviului.
(7)Evaluarea activităţii de procuror se face pe
baza ultimului raport de evaluare întocmit şi a
aspectelor relevante rezultate din susţinerea
interviului, din analiza documentelor depuse
de către candidat, precum şi a aspectelor
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relevante verificabile rezultate din activitatea
sa anterioară.
(8)În cazul candidaţilor pentru funcţia de
procuror-şef al Secţiei pentru investigarea
infracţiunilor din justiţie, procedura de selecţie
se realizează pe baza celor două criterii
prevăzute la alin. (5), precum şi a criteriului
referitor la competenţele manageriale,
gestiunea eficientă a resurselor, capacitatea de
a-şi asuma decizii ş; responsabilităţi,
competenţele de comunicare şi rezistenţa la
stres.
(9)Procurorii selectaţi pentru numirea în
funcţia de procuror-şef al Secţiei pentru
investigarea infracţiunilor din justiţie şi pentru
numirea în funcţiile de execuţie de procuror în
cadrul secţiei, potrivit dispoziţiilor prezentului
articol, sunt numiţi în funcţie de preşedintele
Consiliului
Superior
al
Magistraturii.
Procurorul-şef adjunct al Secţiei pentru
investigarea infracţiunilor din justiţie este
numit de preşedintele Consiliului Superior al
Magistraturii, la propunerea motivată a
procurorului-şef secţie, dintre procurorii
selectaţi pentru numirea în cadrul secţiei. La
data încetării activităţii în cadrul Secţiei pentru
investigarea infracţiunilor din
justiţie,
procurorii numiţi în condiţiile prezentei
ordonanţe de urgenţă revin la parchetele de
unde provin.
(10)În vederea operaţionalizării Secţiei pentru
investigarea infracţiunilor din justiţie, în
termen de 5 zile calendaristice de la intrarea în
vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă,
procurorul general al Parchetului de pe lângă
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie asigură
resursele umane ş: materiale necesare
funcţionării acesteia, inclusiv personalul
auxiliar de specialitate, ofiţeri ş: agenţi de
poliţie judiciară, specialişti şi alte categorii de
personal.
(11)De la data operaţionalizării Secţiei pentru
investigarea infracţiunilor din justiţie, cauzele
de competenţa acesteia, aflate în lucru la
Direcţia Naţională Anticorupţie şi alte unităţi
de parchet, precum şi dosarele cauzelor
referitoare la infracţiunile prevăzute de art.
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881 alin. (1) din Legea nr. 304/2004,
republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, şi soluţionate până la data acestei
operaţionalizări se preiau de către aceasta.

Art.
16
–
Legea Nemodificat
nr.135/2010 privind Codul
de procedură penală,
publicată în Monitorul
Oficial
al
României,
Partea I, nr. 486 din 15
iulie 2010, cu modificările
şi completările ulterioare,
se modifică după cum
urmează:

69.

1. La articolul 38 alineatul Nemodificat
(1), litera f) va avea
următorul cuprins:

2. La articolul 40, Nemodificat
alineatul (1) va avea
următorul cuprins:
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70.

„f) infracțiunile săvârșite
de magistrații -asistenți de Nemodificat
la Înalta Curte de Casa
ție
și Justiție”.
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f)infracţiunile săvârşite de
magistraţii-asistenţi de la
Înalta Curte de Casaţie şi
Justiţie, de judecătorii de la
curţile de apel şi Curtea
Militară de Apel, precum şi
de procurorii de la parchetele
de pe lângă aceste instanţe;
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Numerotarea articolului.
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„Art. 40 - (1) Înalta Curte
de Casa
ție și Justiție
judecă în primă instan
ță
infracțiunile de înaltă
trădare,
țiunile
infrac
săvârșite de senatori,
deputați și membri din
România în Parlamentul
European, de membrii
Guvernului, de judecătorii
Curții Constituționale, de
membrii
Consiliului
Superior al Magistraturii,
de judecătorii Înaltei Curți
de Casație și Justiție și de
procurorii de la Parchetul
de pe lângă Înalta Curte
de Casație și Justiție, de
judecătorii de la cur
țile
de apel
și Curtea
Militară
de
Apel,
precum și de procurorii
de la parchetele de pe
lângă aceste instanțe”.

US

„(1) Înalta Curte de
Casație și Justiție judecă
în
primă ță instan
infracțiunile de înaltă
trădare,
țiunile
infrac
săvârșite de senatori,
deputați și membri din
România în Parlamentul
European, de membrii
Guvernului, de judecătorii
Curții Constituționale, de
membrii
Consiliului
Superior al Magistraturii,
de judecătorii Înaltei Curți
de Casație și Justiție și de
procurorii de la Parchetul
de pe lângă Înalta Curte de
Casație și Justiție, de
judecătorii de la curțile de
apel și Curtea Militară de
Apel, precum
și de
procurorii de la parchetele
de pe lângă aceste
instanțe”.

ME

(1)Înalta Curte de Casaţie şi
Justiţie judecă în primă
instanţă infracţiunile de înaltă
trădare, infracţiunile săvârşite
de senatori, deputaţi şi
membri din România în
Parlamentul European, de
membrii Guvernului, de
judecătorii
Curţii
Constituţionale, de membrii
Consiliului
Superior
al
Magistraturii, de judecătorii
Înaltei Curţi de Casaţie şi
Justiţie şi de procurorii de la
Parchetul de pe lângă Înalta
Curte de Casaţie şi Justiţie.

Autor : Comisia juridică,
de disciplină și imunități

Art. 17 - (1) Cauzele Nemodificat
privind
infracțiunile
45
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(2)
Cauzele
privind Nemodificat
infracțiunile săvârșite de
judecători și procurori ,
aflate în curs de judecată
în primă instan
ță la data
intrării în vigoare a
prezentei legi și în care s-a
început
cercetarea
judecătorească
anterior
intrării în vigoare a
acesteia,
rămân
în
competența
aceleiași
instanțe.
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săvârșite de judecători și
procurori, aflate în curs de
judecată în primă instanță
la data intrării în vigoare a
prezentei legi și în care nu
s-a început cercetarea
judecătorească,
se
soluționează de către
instanța
competentă
conform prezentei legi.

Art. 18 – (1) Termenele
de
prescrip
ție
a
răspunderii penale nu
încep să curgă, iar dacă au
început să curgă, se
46
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suspendă de la momentul
intrării în vigoare a
prezentei legi până în
prima zi lucrătoare după
expirarea
perioadei
prevăzută în art. 1 alin.2.
Autor:
Grupul
parlamentar PSD
(2) Termenele prevăzute
de Legea nr. 135/2010
pentru efectuarea actelor
de procedură, pentru
formularea
plângerilor,
căilor de atac de orice fel
nu încep să curgă, iar dacă
au început să curgă
acestea se întrerup de la
momentul
intrării
în
vigoare a prezentei legi.
Noi termene, de aceea
și
durată, vor începe să
curgă din prima zi
lucrătoare după expirarea
perioadei prevăzute la art.
1 alin.2.
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Autor: Autor: Grupul
parlamentar PSD
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(3) În cauzele în care au
fost
luate
măsuri
preventive,
măsuri
asigurătorii
sau
alte
măsuri la care urgen
ța se
justifică,
Procurorul
General
va
trimite
dosarele către unită
țile
competente de îndată de la
publicarea prezentei legi.
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Autor: Autor: Grupul
parlamentar PSD
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(4) Procurorul șef al
Secției de urmărire penală
și
criminalistică
și
procurorii generali ai
parchetelor de pe lângă
curțile de apel vor analiza
și decide asupra măsurilor
menționate la alin. 3,
aflate în curs, putând
sesiza instanța cu cereri
referitoare la acestea.
Autor: Autor: Grupul
parlamentar PSD
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Art. 18 – (1) Legea nr.
304/2004
privind
organizarea
judiciară,
republicată în Monitorul
Oficial
al
României,
Partea I, nr. 827 din 13
septembrie
2005,
cu
modificările și
completările
ulterioare,
precum şi cu modificările
aduse prin prezenta lege,
se
va
republica în
Monitorul
Oficial
al
României,
Partea
I,
dându-se articolelor o
nouă numerotare.
(2) Legea nr.135/2010
privind
Codul
de
procedură
penală,
publicată în Monitorul
Oficial
al
României,
Partea I, nr. 486 din 15
iulie 2010, cu modificările
şi completările ulterioare,
precum şi cu modificările
aduse prin prezenta lege,
va fi republicată în
Monitorul
Oficial
al
României, Partea I.
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77.
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(2) Legea nr.135/2010
privind
Codul
de
procedură
penală,
publicată în Monitorul
Oficial
al
României,
Partea I, nr. 486 din 15
iulie 2010, cu modificările
şi completările ulterioare,
precum şi cu modificările
aduse prin prezenta lege,
se va republica în
Monitorul
Oficial
al
României, Partea I.

Prin renumerotare art.
18 devine art. 19.
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Autor: Comisia juridică,
de disciplină și imunități

50

.R
I EI

Anexa nr. 2

Text inițiator (Guvernul)

Amendamente

AJ

US

Nr.
crt.

TIT

AMENDAMENTE RESPINSE

1.Motivare pentru
susţinerea
amendamentului

Cameră
Decizională

2.Motivare pentru
respingerea
amendamentului

Lege privind desființarea Secției nemodificat
pentru investigarea infracțiunilor din
justiție

Senatul

2.

Art. 1 – (1) La data intrării în nemodificat
vigoare a prezentei legi, se
desfiinţează
Secţia
pentru
investigarea infracţiunilor din justiţie
din cadrul Parchetului de pe lângă
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie,
denumită în continuare Secţia.

Senatul

WW

.LU

ME

1.
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(2) Cauzele aflate în curs de
soluţionare la nivelul Secției se
transmit pe cale administrativă, în
termen de 60 de zile lucrătoare de la
data intrării în vigoare a prezentei
legi, prin grija Parchetului de pe
lângă Înalta Curte de Casaţie şi
Justiţie, parchetelor competente
potrivit art. 3, care continuă
soluţionarea acestora.

(2) Cauzele aflate în curs 1.
de soluţionare la nivelul 2.Prin vot s-a respins
Secției se transmit pe cale amendamentul
administrativă, în termen
de 30 de zile lucrătoare de
la data intrării în vigoare a
prezentei legi, prin grija
Parchetului de pe lângă
Înalta Curte de Casaţie şi
Justiţie,
parchetelor
competente potrivit legii,
care continuă soluţionarea
acestora.
Grup parlamentar USR

4.

(3) Cauzele soluţionate ale căror
dosare se află în arhiva Secţiei se
transmit pe cale administrativă în
termen de 180 de zile lucrătoare de
la data intrării în vigoare a prezentei
legi, prin grija Parchetului de pe
lângă Înalta Curte de Casaţie şi
Justiţie, parchetelor competente
potrivit art. 3.

(3) Cauzele soluţionate ale 1.
căror dosare se află în 2.Prin vot s-a respins
arhiva Secţiei se transmit amendamentul
pe cale administrativă în
termen de 90 de zile
lucrătoare de la data
intrării în vigoare a
prezentei legi, prin grija
Parchetului de pe lângă
Înalta Curte de Casaţie şi
Justiţie,
parchetelor
competente potrivit legii.
Grup Parlamentar USR
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ME
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Senatul

TIT
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3.

52

Senatul
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(5) Soluţiile de clasare, de 1.
renunţare la urmărirea 2.Prin vot s-a respins
penală şi de trimitere în amendamentul
judecată
dispuse
de
procurorii Secţiei, care nu
au
făcut
obiectul
controlului
ierarhic
anterior intrării în vigoare
a prezentei legi, sunt
supuse
de
la
data
desfiinţării
Secţiei
controlului exercitat de
procurorul general al
Parchetului de pe lângă
Înalta Curte de Casaţie şi
Justiţie, dispoziţiile art.
318, 328, 335, 339 şi 340
din Legea nr. 135/2010
privind
Codul
de
procedură
penală,
cu
modificările
şi
completările
ulterioare,
aplicându-se
în
mod

US

(5) Soluţiile de clasare, de renunţare
la urmărirea penală şi de trimitere în
judecată dispuse de procurorii
Secţiei, care nu au făcut obiectul
controlului ierarhic anterior intrării
în vigoare a prezentei legi, sunt
supuse de la data desfiinţării Secţiei
controlului exercitat de procurorul
general al Parchetului de pe lângă
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie,
dispoziţiile art. 318, 328, 335 şi 339
din Legea nr. 135/2010 privind
Codul de procedură penală, cu
modificările
şi
completările
ulterioare, aplicându-se în mod
corespunzător.

AJ

6.

ME

(4) Actele de procedură îndeplinite
în cauzele prevăzute la alin. (2) şi
(3), cu respectarea dispoziţiilor
legale în vigoare la data îndeplinirii
lor, rămân valabile.
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5.
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Senatul

Senatul
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corespunzător.

TIT

Grup parlamentar USR

1. Pentru a fi aplicate
normele de drept
comun privind
redeschiderea doar la
plângere și nu din
oficiu.
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ME

AJ
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Art. 1 alin (5) Soluțiile de
clasare, de renunțare la
urmărirea penală şi de
trimitere
în
judecată
dispuse de procurorii
Secţiei, care nu au făcut
obiectul
controlului
ierarhic anterior intrării în
vigoare a prezentei legi,
sunt supuse de la data
desființării
Secţiei
controlului exercitat de
procurorul general al
Parchetului de pe lângă
Înalta Curte de Casaţie şi
Justiţie, dispoziţiile art.
318, 328, 335 şi 339 din
Legea
nr.
135/2010
privind
Codul
de
procedură
penală,
cu
modificările
şi
completările
ulterioare,
aplicându-se
în
mod
corespunzător.
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2.Prin vot s-a respins
amendamentul

Senatul
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Grup parlamentar AUR
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(6) Actele efectuate și 1.
Confirmarea sau infirmarea
măsurile
luate
de 2.Prin vot s-a respins actelor de urmarire penală
procurorii
Secției
în amendamentul
de catre procurori care sunt
cauzele prevăzute la alin.
desemnati politic
(2), care nu au făcut
contravine garanțiilor de
obiectul
controlului
independență ale justiției.
ierarhic anterior intrării în
vigoare a prezentei legi,
sunt supuse de la data
Senatul
desființării
Secției
controlului exercitat de
procurorul general al
Parchetului de pe lângă
Înalta Curte de Casație și
Justiție, dispozițiile art.
304 și ale art. 336-340 din
Legea nr. 135/2010, cu
modificările
şi
completările
ulterioare
aplicându-se
în
mod
corespunzător.

ME

AJ

(6) Actele efectuate și măsurile luate
de procurorii Secției în cauzele
prevăzute la alin. (2), care nu au
făcut obiectul controlului ierarhic
anterior intrării în vigoare a
prezentei legi, sunt supuse de la data
desființării
Secției
controlului
exercitat de procurorul general al
Parchetului de pe lângă Înalta Curte
de Casație și Justiție, dispozițiile art.
304 și ale art. 336-339 din Legea nr.
135/2010, cu modificările şi
completările ulterioare aplicându-se
în mod corespunzător.

.LU

Grup parlamentar USR

WW

7.

Art. 1 alin. (6) se 1. Acest amendament
interventia Senatul
înlocuiește cu următorul elimina
politicului in justitie
text:
pentru a se pune in
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acord proiectul cu
avizul
CSM
si
Consiliului Legislativ
care atrăgeau atenția cu
privire la acest aspect
(care
afectează
constituționalitatea
propunerii inițiale de
text).
Spre exemplu, actele de
urmărire împotriva unui
judecător al ICCJ sau
chiar
împotriva
președintelui ICCJ nu
vor mai fi confirmate
de un procuror selectat
de Ministrul Justiției și
numit de Președintele
României.
Totodată, se va elimina
și influența politicului
asupra procurorilor care
confirmă
urmărirea
penală
împotriva
judecătorilor CCR
2.Prin vot s-a respins
amendamentul

US

TIT

(6) Procurorul șef secție
adjunct are competența
de a exercita controlul
ierarhic privind actele
întocmite și soluțiile
dispuse de procurori în
cauzele
privind
infracțiunile săvârșite de
persoanele prevăzute la
art. 3 alin. (1) și (2).
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(7) De la data desființării 1.
Secției,
la
judecarea 2.Prin vot s-a respins
cauzelor transmise potrivit amendamentul
alin. (2) și (3), precum şi
la
soluţionarea
propunerilor,
contestaţiilor, plângerilor
sau a oricăror alte cereri
formulate în aceste cauze
participă procurori din
cadrul parchetelor de pe
lângă instanțele pe rolul
cărora se află acestea,
dacă prin lege nu se
dispune altfel. Aceste
dispoziții se aplică și în
ceea ce privește cauzele
referitoare la infracțiunile
prevăzute de art. 3 care se
aflau pe rolul instanțelor
de judecată la data
operaţionalizării Secţiei şi
nesoluţionate până la data
intrării în vigoare a
prezentei legi.

.LU

ME

(7) De la data desființării Secției, la
judecarea cauzelor transmise potrivit
alin. (2) și (3), precum și la
soluţionarea
propunerilor,
contestaţiilor, plângerilor sau a
oricăror alte cereri formulate în
aceste cauze participă procurori din
cadrul parchetelor de pe lângă
instanțele pe rolul cărora se află
acestea. Aceste dispoziții se aplică și
în ceea ce privește cauzele
referitoare la infracțiunile prevăzute
de art. 3 care se aflau pe rolul
instanțelor de judecată la data
operaţionalizării
Secţiei
şi
nesoluţionate până la data intrării în
vigoare a prezentei legi.

Grup parlamentar USR

WW

8.
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Senatul
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Art. 2 - (1) Posturile aflate 1.
în schema de funcții și de 2.Prin vot s-a respins
personal a Secției la data amendamentul
intrării în vigoare a
prezentei legi rămân în
schema Parchetului de pe
lângă Înalta Curte de
Casație și Justiție, fiind
redistribuite în cadrul
celorlalte secții ori în
cadrul altor parchete, în
funcție de necesități.

ME

AJ

10. Art. 2 - (1) Posturile aflate în schema
de funcții și de personal a Secției la
data intrării în vigoare a prezentei
legi rămân în schema Parchetului de
pe lângă Înalta Curte de Casație și
Justiție şi se preiau de către Secția
de
urmărire
penală
și
criminalistică.

I EI

(8) Căile de atac declarate de Secție nemodificat
pot fi retrase numai de procurorul
general al Parchetului de pe lângă
Înalta Curte de Casație și Justiție.

US

9.
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Senatul
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1. Pentru a se respecta Senatul
continuitatea în
efectuarea urmăririi
penale și, implicit,
garantarea procedurii
penale echitabile și
imparțiale , precum și
respectarea continuității
în carieră așa cum
stabilește jurisprudența
CCR.

ME

AJ
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Art.2 alin. 2 se modifică și
va
avea
următorul
conținut:
(2) La data intrării în
vigoare, procurorii din
cadrul
Secției,
își
continuă activitatea în
cadrul
Serviciului
Urmărire
penală
și
criminalistică
și
se
consideră desemnați în
condițiile prezentei legi.
Procurori preluați din
cadrul
Secției
vor
soluționa cauzele pentru
care
s-a
dispus
efectuarea în continuare
a
urmăririi
penale,
potrivit legii. Cauzele
aflate în diferite stadii de
soluționare
până
la
emiterea
ordonanței
prevăzută art. 305 alin
(3)
Cod
procedură
penală vor fi repartizate
celorlalți
procurori
desemnați în condițiile
art. 4 și 5 din prezenta
lege

.LU

11. (2) Începând cu data desfiinţării
Secţiei, procurorii din cadrul
acesteia, inclusiv cei cu funcţii de
conducere, revin la parchetele de
unde provin sau la parchetele unde
au promovat în condiţiile legii pe
perioada desfăşurării activităţii în
cadrul Secţiei. De la data revenirii la
parchetul de unde provin ori la
parchetele unde au promovat în
condiţiile legii, procurorii care au
activat în cadrul Secţiei îşi
redobândesc gradul profesional de
execuţie
şi
salarizarea
corespunzătoare acestuia avute
anterior sau pe cele dobândite ca
urmare a promovării, în condiţiile
legii, pe perioada desfăşurării
activităţii în cadrul secţiei.

60

2.Prin vot s-a respins
amendamentul

.R
1. Avizul CSM si al
Consiliului legislativ
2.Prin vot s-a respins
amendamentul
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La art 2 după alineatul (3)
se introduce
un nou
aliniat:
(4)
Numirea
procurorului șef secție
adjunct prevăzut la alin
(4) se face de către plenul
CSM pe o durată de 4
ani dintre procurorii
care funcționează în
cadrul biroului și care își
depun candidatura în
acest sens.

I EI

Grup parlamentar AUR

WW

.LU

ME

Grup parlamentar AUR

61

Senatul
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(3) Personalului detașat pe 1.
celelalte
categorii
de 2.Prin vot s-a respins
posturi
dintre
cele amendamentul
prevăzute la alin. (1) îi
încetează
detașarea
începând
cu
data
desființării Secției.

13. Art. 3 - (1) De la data intrării în
vigoare a prezentei legi, sunt de
competenţa Secției de urmărire
penală și criminalistică din cadrul
Parchetului de pe lângă Înalta Curte
de Casație și Justiție și infracţiunile
săvârşite de judecătorii şi procurorii,
membri ai Consiliului Superior al
Magistraturii, de judecătorii Înaltei
Curţi de Casaţie şi Justiţie şi de
procurorii de la Parchetul de pe
lângă Înalta Curte de Casaţie şi
Justiţie, de judecătorii de la curţile
de apel şi Curtea Militară de Apel,
precum şi de procurorii de la
parchetele de pe lângă aceste
instanţe.

Art. 3. - (1) De la data 1.
intrării în vigoare a 2.Prin vot s-a respins
prezentei legi, sunt de amendamentul
competenţa
Direcţiei
Naţionale Anticorupție și
infracţiunile prevăzute în
Legea nr. 78/2000 pentru
prevenirea, descoperirea şi
sancţionarea faptelor de
corupţie, cu modificările şi
completările
ulterioare,
dacă,
indiferent
de
valoarea pagubei materiale
ori de valoarea sumei sau
a bunului care formează
obiectul infracţiunii de
corupţie, sunt săvârșite de
judecătorii Înaltei Curţi de
Casaţie şi Justiţie, de
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Grup parlamentar USR
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Senatul
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12. (3) Detaşările în curs ale
personalului pe celelalte categorii de
posturi dintre cele prevăzute la alin.
(1) se menţin în cadrul Secției de
urmărire penală și criminalistică a
Parchetului de pe lângă Înalta Curte
de Casaţie şi Justiţie, până la
împlinirea termenului pentru care
acestea au fost dispuse.
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Senatul
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ceilalți
judecători
şi
procurori, inclusiv de
judecătorii şi procurorii
militari şi de cei care au
calitatea de membri ai
Consiliului Superior al
Magistraturii.
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(2) De la data intrării în 1.
vigoare a prezentei legi, 2.Prin vot s-a respins
sunt
de
competenţa amendamentul
Direcţiei de Investigare a
Infracțiunilor
de
Criminalitate
Organizată şi Terorism
și infracțiunile prevăzute
de art. 11 alin. (1) din
Ordonanţă de urgenţă a
Guvernului nr. 78/2016
pentru organizarea şi
funcţionarea Direcţiei de
Investigare a Infracţiunilor
de
Criminalitate
Organizată şi Terorism,
precum
şi
pentru
modificarea şi completarea
unor
acte
normative,
aprobată cu modificări
prin Legea nr. 120/2018,
săvârşite de judecătorii
Înaltei Curţi de Casaţie şi
Justiţie,
de
ceilalți
judecători şi procurori,
inclusiv de judecătorii şi
procurorii militari şi de cei
care au calitatea de
membri ai Consiliului
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14. (2) De la data intrării în vigoare a
prezentei legi, sunt de competenţa
parchetului de pe lângă curtea de
apel și infracțiunile săvârșite de
judecătorii de la judecătorii,
tribunale, tribunale militare şi de
procurorii de la parchetele care
funcţionează pe lângă aceste
instanţe.

64

Senatul

WW

.LU

ME

AJ

US

.R

TIT

Grup parlamentar USR

I EI

Superior al Magistraturii.
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(3) Pentru infracţiunile 1.
prevăzute la alin. (1) şi 2.Prin vot s-a respins
(2), urmărirea penală se amendamentul
efectuează de procurori
anume desemnaţi de către
procurorul general al
Parchetului de pe lângă
Înalta Curte de Casaţie şi
Justiţie, la propunerea
Secției pentru procurori
din cadrul Consiliului
Superior al Magistraturii,
pentru o perioadă de patru
ani, potrivit procedurii
prevăzute de prezenta
lege,
denumiţi
în
continuare
„procurori
anume desemnaţi”.

ME
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15. (3) Pentru infracţiunile prevăzute la
alin. (1) şi (2), urmărirea penală se
efectuează de procurori anume
desemnaţi de către procurorul
general al Parchetului de pe lângă
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, la
propunerea Plenului Consiliului
Superior al Magistraturii, pentru o
perioadă de patru ani, potrivit
procedurii prevăzute de prezenta
lege, denumiţi în continuare
„procurori anume desemnaţi”.
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1.
Senatul
2.Prin vot s-a respins
amendamentul

Art 3 alin. (4)
se
modifica:
(4) Procurorii desemnaţi
potrivit
alin.
(3)
soluţionează şi alte cauze
decât
cele
exclusiv
cauzele prevăzute la alin.
(1) şi (2) de competenţa
Secţiei de urmărire penală
şi criminalistică din cadrul
Parchetului de pe lângă
Înalta Curte de Casaţie şl
Justiţie,
respectiv
a
parchetelor de pe lângă
curţile de apel.

1. Pentru a elimina
riscul de a se ajunge din
nou la situația cand
procurorii
DNA
anchetau
si
pe
judecatorii
care
soluționează alte cauze
ale
lor
in
alte
problematici
și
se
puteau exercita presiuni
asupra
judecatorilor,
ceea
ce
afecta
independența
și
imparțialitatea
judecatorilor
și,
implicit, dreptul la un
proces echitabil
2.Prin vot s-a respins
amendamentul

TIT
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Se elimină.
Grup parlamentar USR
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(4) Procurorii anume desemnaţi
efectuează urmărirea penală şi în alte
cauze decât cele prevăzute la alin.
(1) şi (2) de competenţa Secţiei de
urmărire penală şi criminalistică din
cadrul Parchetului de pe lângă Înalta
Curte de Casaţie şl Justiţie, respectiv
a parchetelor de pe lângă curţile de
apel.

.LU

Grup parlamentar AUR

WW

16.
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.R

1.
2.Prin vot s-a respins
amendamentul

18. (6) În situația în care, alături de
persoanele prevăzute la alin. (2),
sunt cercetate şi alte persoane pentru
care, potrivit legii, competenţa de
efectuare a urmăririi penale aparţine
Parchetului de pe lângă Înalta Curte
de Casație și Justiție, urmărirea
penală se efectuează de procurorii
anume desemnaţi potrivit prezentei
legi din cadrul Secției de urmărire
penală și criminalistică a Parchetului
de pe lângă Înalta Curte de Casație și
Justiție.

1.
2.Prin vot s-a respins
amendamentul

TIT

AJ

US

Se elimină.
Grup parlamentar USR

ME

Art. 4 alin 6 se modifica:
(6) Plenul Consiliului
Superior al Magistraturii
propune
procurorului
general al Parchetului de
pe lângă Înalta Curte de
Casație
și
Justiție
procurorii care vor efectua
urmărirea penală pentru
infracțiunile prevăzute la
art. 3 alin. (1) dintre cei
care îndeplinesc condițiile
prevăzute la art. 4 alin. (1).
Dacă apreciază necesar,
Planul
Consiliului

.LU
WW

I EI

17. (5) Procurorii anume desemnaţi Se elimină.
efectuează urmărirea penală şi în Grup parlamentar USR
situaţia în care, alături de persoanele
prevăzute la alin. (1) şi (2), sunt
cercetate şi alte persoane, dacă din
motive temeinice privind buna
desfășurare a urmăririi penale, cauza
nu poate fi disjunsă.

68

1. Pentru a se desemna
procurorii printr-o
procedură transparentă.
2.Prin vot s-a respins
amendamentul

Senatul

Senatul

ME

.R
I EI

AJ

US

TIT

Superior al Magistraturii
poate invita procurorii în
vederea susținerii unui
interviu.
În
vederea
participării la concursul
pentru desemnarea în
calitate de procuror
anume
desemnat
prevăzut la art 3 alin.
(3), candidații vor susține
un interviu transmis în
direct și ulterior arhivat
pe pagina de internet a
Consiliului Superior al
Magistraturii, interviu
care este organizat de
Consiliul Superior al
Magistraturii.
Grup parlamentar AUR

WW

.LU

19. (7) În cauzele privind infracţiunile Se elimină.
prevăzute la alin. (2) preluate în Grup parlamentar USR
condiţiile art. 325 din Legea nr.
135/2010, cu modificările şi
completările ulterioare, urmărirea
penală se efectuează de procurorii
anume desemnaţi.

69

1.
2.Prin vot s-a respins
amendamentul

Senatul

21. Art. 4 – (1) Pot fi desemnaţi să Se elimină.
efectueze urmărirea penală în Grup parlamentar USR
cauzele prevăzute la art. 3 alin. (1)
procurori
care
îndeplinesc
următoarele condiţii:

1.
2.Prin vot s-a respins
amendamentul

Senatul

AJ

.R

1.
2.Prin vot s-a respins
amendamentul

22 a) au grad profesional corespunzător Se elimină.
Parchetului de pe lângă Înalta Curte Grup parlamentar USR
de Casaţie şi Justiţie;

1.
2.Prin vot s-a respins
amendamentul

Senatul

23. b) au o vechime de cel puţin 15 ani Se elimină.
în funcţia de procuror;
Grup parlamentar USR

1.
2.Prin vot s-a respins
amendamentul

Senatul

1.
2.Prin vot s-a respins
amendamentul

Senatul

Senatul

.LU

ME

US

TIT

I EI

20. (8) În cazul infracţiunilor săvârşite Se elimină.
de judecătorii şi procurorii militari, Grup parlamentar USR
dispoziţiile art. 56 alin. (4) din Legea
nr. 135/2010, cu modificările şi
completările ulterioare, nu sunt
aplicabile.

WW

24. c) au calificativul “foarte bine” la Se elimină.
ultimele 2 evaluări profesionale şi nu Grup parlamentar USR
au fost sancţionaţi disciplinar în
ultimii 3 ani;

70

.R

1.
2.Prin vot s-a respins
amendamentul

I EI

d) au o conduită morală ireproşabilă; Se elimină.
Grup parlamentar USR

TIT

25. e) au o experienţă profesională Se elimină.
semnificativă în supravegherea sau Grup parlamentar USR
efectuarea urmăririi penale.
26. (2)
Experienţa
profesională Se elimină.
semnificativă a procurorilor ce Grup parlamentar USR
urmează a fi propuşi în vederea
desemnării se evaluează inclusiv
prin raportare la specificul şi
complexitatea
cauzelor
instrumentate
de
respectivii
procurori, pe baza informaţiilor sau
documentelor
relevante
pentru
activitatea
acestora,
solicitate
parchetelor în cadrul cărora au
funcţionat.

Senatul

Senatul

(3) În vederea desemnării, 1.
procurorii care îndeplinesc 2.Prin vot s-a respins
condiţiile prevăzute la amendamentul
alin. (1) îşi depun opţiunea
la Secția pentru rpocurori
Consiliul
Superior al
Magistraturii

Senatul

WW

.LU

27. (3) În vederea desemnării, procurorii
care îndeplinesc condiţiile prevăzute
la alin. (1) îşi depun opţiunea la
Consiliul Superior al Magistraturii.

ME

AJ

US

1.
2.Prin vot s-a respins
amendamentul

71

ME

AJ

US
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(4)
Secția
pentru 1.
procurori din cadrul 2.Prin vot s-a respins
Consiliului Superior al amendamentul
Magistraturii
verifică
îndeplinirea
condiţiilor
prevăzute la alin. (1) lit. a)
- c) şi, în vederea
verificării
îndeplinirii
condiţiei prevăzute la alin.
(1) lit. e), solicită unităţilor
de parchet la care aceştia
au
funcţionat
date
statistice referitoare la
activitatea din ultimii 5
ani, inclusiv rata de
achitări,
restituiri,
condamnări, eventualele
sesizări făcute din partea
persoanelor cercetate şi
soluţiile date la acestea,
precum şi orice alte
aspecte relevante

.LU

28. (4) Direcţia de specialitate din cadrul
Consiliului Superior al Magistraturii
verifică îndeplinirea condiţiilor
prevăzute la alin. (1) lit. a) - c) şi, în
vederea
verificării
îndeplinirii
condiţiei prevăzute la alin. (1) lit. e),
solicită unităţilor de parchet la care
aceştia au funcţionat date statistice
referitoare la activitatea din ultimii 5
ani, inclusiv rata de achitări,
restituiri, condamnări, eventualele
sesizări făcute din partea persoanelor
cercetate şi soluţiile date la acestea,
precum şi orice alte aspecte
relevante.

TIT

Grup parlamentar USR

Grup parlamentar USR
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Senatul

.R
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ME

AJ
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29. (5) În vederea verificării îndeplinirii (5) În vederea verificării 1.
condiţiei prevăzute la alin. (1) lit. d), îndeplinirii
condiţiei 2.Prin vot s-a respins
direcţia de specialitate din cadrul prevăzute la alin. (1) lit. amendamentul
Consiliului Superior al Magistraturii d), Secția pentru procurori
solicită parchetelor la care procurorul a din cadrul Consiliului
funcționat în ultimii 5 ani, instanțelor
Superior al Magistraturii
de pe lângă acestea și baroului opinia
solicită parchetelor la care
cu privire la conduita în exercitarea
atribuțiilor profesionale, relațiile cu procurorul a funcționat în
procurorii, judecătorii, celălalt personal ultimii 5 ani, instanțelor de
lângă acestea și
al parchetului și al instanței, avocații, pe
justițiabilii, experții și interpreții, baroului opinia cu privire
conduita în societate, integritatea, la conduita în exercitarea
evitarea conflictelor de interese de orice atribuțiilor profesionale,
natură și imparțialitatea, precum şi relațiile cu procurorii,
orice alte aspecte relevante. De judecătorii,
celălalt
asemenea, direcția de specialitate personal al parchetului și
solicită
Inspecției
Judiciare
să al
instanței,
avocații,
comunice datele și informațiile privind justițiabilii, experții și
integritatea
și
imparțialitatea
interpreții, conduita în
procurorului existente în evidențele
societate,
integritatea,
acesteia și atașează și datele și
informațiile de aceeași natură aflate în evitarea conflictelor de
evidențele Consiliului Superior al interese de orice natură și
Magistraturii. Inspecţia Judiciară pune imparțialitatea, precum şi
alte
aspecte
la dispoziţia Plenului Consiliului orice
Superior al Magistraturii rezoluţiile relevante. De asemenea,
de clasare care privesc activitatea Secția pentru procurori
solicită
Inspecției
procurorului.
Judiciare să comunice
datele
și
informațiile
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Senatul

AJ

US
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I EI

TIT

privind integritatea și
imparțialitatea
procurorului existente în
evidențele acesteia și
atașează și datele și
informațiile de aceeași
natură aflate în evidențele
Consiliului Superior al
Magistraturii.
Secția
pentru procurori pune la
dispoziţia
Plenului
Consiliului Superior al
Magistraturii rezoluţiile de
clasare
care
privesc
activitatea procurorului.

WW
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ME

Grup parlamentar USR
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(6) Secția pentru procurori 1.
din cadrul Consiliului 2.Prin vot s-a respins
Superior al Magistraturii amendamentul
propune
procurorului
general al Parchetului de
pe lângă Înalta Curte de
Casaţie
şi
Justiţie
procurorii care vor efectua
urmărirea penală pentru
infracțiunile prevăzute la
art. 3 alin. (1) dintre cei
care îndeplinesc condiţiile
prevăzute la art. 4 alin. (1).
Dacă apreciază necesar,
Plenul
Consiliului
Superior al Magistraturii
poate invita procurorii în
vederea susţinerii unui
interviu.

ME

AJ

30. (6) Plenul Consiliului Superior al
Magistraturii propune procurorului
general al Parchetului de pe lângă
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
procurorii care vor efectua urmărirea
penală pentru infracțiunile prevăzute
la art. 3 alin. (1) dintre cei care
îndeplinesc condiţiile prevăzute la
art. 4 alin. (1). Dacă apreciază
necesar, Plenul Consiliului Superior
al
Magistraturii poate invita
procurorii în vederea susţinerii unui
interviu.

Grup parlamentar USR

WW

.LU

31. (7) În termen de 30 de zile de la data Se elimină.
primirii propunerilor, procurorul Grup parlamentar USR
general al Parchetului de pe lângă
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie se
pronunță asupra acestora. Refuzul
desemnării se motivează.
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1.
2.Prin vot s-a respins
amendamentul

Senatul

.R

1.
2.Prin vot s-a respins
amendamentul

33. (9) La încetarea calităţii de procuror Se elimină.
anume desemnat, procurorii anume Grup parlamentar USR
desemnaţi sunt reîncadraţi pe
posturile deţinute anterior.

1.
2.Prin vot s-a respins
amendamentul

34. Art. 5 – (1) Pot fi desemnaţi să Se elimină.
efectueze urmărirea penală în Grup parlamentar USR
cauzele prevăzute la art. 3 alin. (2)
procurori care funcţionează în cadrul
secţiilor de urmărire penală ale
parchetelor de pe lângă curţile de
apel şi care îndeplinesc următoarele
condiţii:

1.
2.Prin vot s-a respins
amendamentul

Senatul

35. a) au o vechime de cel puţin 12 ani Se elimină.
în funcţia de procuror;
Grup parlamentar USR

1.
2.Prin vot s-a respins
amendamentul

Senatul

WW

.LU

ME

AJ

US

TIT

I EI

32. (8) De la data desemnării, procurorii Se elimină.
funcţionează în cadrul Secției de Grup parlamentar USR
urmărire penală și criminalistică din
cadrul Parchetului de pe lângă Înalta
Curte de Casație și Justiție, pe
posturi anume alocate în acest scop.
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Senatul

Senatul

.R

I EI

1.
2.Prin vot s-a respins
amendamentul

TIT

36. b) au calificativul “foarte bine” la Se elimină.
ultimele 2 evaluări profesionale şi nu Grup parlamentar USR
au fost sancţionaţi disciplinar în
ultimii 3 ani;

1.
2.Prin vot s-a respins
amendamentul

38. d) au o experienţă profesională Se elimină.
semnificativă în supravegherea sau Grup parlamentar USR
efectuarea urmăririi penale.

1.
2.Prin vot s-a respins
amendamentul

WW
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ME

AJ
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37. c) au o conduită morală ireproşabilă; Se elimină.
Grup parlamentar USR
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Senatul

Senatul

Senatul

.R

Senatul

AJ

US

TIT
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(2) Secția pentru procurori 1.
din cadrul Consiliului 2.Prin vot s-a respins
Superior al Magistraturii amendamentul
întocmeşte lista tuturor
procurorilor
care
îndeplinesc
condiţiile
prevăzute la alin. (1) lit. a)
şi b) şi, în vederea
verificării
îndeplinirii
condiţiei prevăzute la alin.
(1)
lit.
d),
solicită
unităţilor de parchet la
care aceştia au funcţionat
date statistice referitoare la
activitatea din ultimii 5
ani, inclusiv rata de
achitări,
restituiri,
condamnări, eventualele
sesizări făcute din partea
persoanelor cercetate şi
soluţiile date la acestea,
precum şi orice alte
aspecte relevante.

.LU

ME

39. (2) Direcţia de specialitate din cadrul
Consiliului Superior al Magistraturii
întocmeşte lista tuturor procurorilor
care îndeplinesc condiţiile prevăzute
la alin. (1) lit. a) şi b) şi, în vederea
verificării
îndeplinirii
condiţiei
prevăzute la alin. (1) lit. d), solicită
unităţilor de parchet la care aceştia
au
funcţionat
date
statistice
referitoare la activitatea din ultimii 5
ani, inclusiv rata de achitări,
restituiri, condamnări, eventualele
sesizări făcute din partea persoanelor
cercetate şi soluţiile date la acestea,
precum şi orice alte aspecte
relevante.

Grup parlamentar USR

WW

40. (3) Dispoziţiile art. 4 alin. (2), (3) şi Se elimină.
(5) – (7) se aplică în mod Grup parlamentar USR
corespunzător.
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1.
2.Prin vot s-a respins
amendamentul

Senatul

42. Art. 7 – Procurorii anume desemnaţi Se elimină.
potrivit prezentei legi nu pot fi Grup parlamentar USR
mutaţi într-o altă secţie a
parchetului, fără acordul acestora.

1.
2.Prin vot s-a respins
amendamentul

Senatul

AJ

.R

1.
2.Prin vot s-a respins
amendamentul

43. Art. 8 –(1) Încetarea calităţii de Se elimină.
procuror anume desemnat în vederea Grup parlamentar USR
efectuării
urmăririi
penale a
infracţiunilor prevăzute la art. 3 alin.
(1) şi (2) poate fi dispusă în
următoarele cazuri:

1.
2.Prin vot s-a respins
amendamentul

Senatul

44. a) pentru ineficiență profesională Se elimină.
apreciată în funcţie de eficienţa şi Grup parlamentar USR
calitatea activităţii;

1.
2.Prin vot s-a respins
amendamentul

Senatul

Senatul

WW

.LU

ME

US

TIT

I EI

41. Art. 6 - Desemnarea procurorilor Se elimină.
pentru a efectua urmărirea penală în Grup parlamentar USR
cauzele prevăzute la art. 3 alin. (1)
sau (2) poate fi reînnoită, pentru o
nouă perioadă de 4 ani, dispozițiile
art. 4 şi 5 fiind aplicabile în mod
corespunzător.

79

Senatul

46. c) în situaţia aplicării unei sancţiuni Se elimină.
disciplinare;
Grup parlamentar USR

1.
2.Prin vot s-a respins
amendamentul

Senatul

47. d)
imposibilitatea
exercitării Se elimină.
atribuţiilor pe o perioadă mai mare Grup parlamentar USR
de 3 luni de către procurorul anume
desemnat.

1.
2.Prin vot s-a respins
amendamentul

Senatul

AJ

.R

1.
2.Prin vot s-a respins
amendamentul

1.
2.Prin vot s-a respins
amendamentul

Senatul

1.
2.Prin vot s-a respins
amendamentul

Senatul

US

TIT

I EI

45. b) la cererea procurorului anume Se elimină.
desemnat, pentru motive temeinic Grup parlamentar USR
justificate;

ME

48. e) mutarea procurorului într-o altă Se elimină.
secţie a parchetului, delegarea, Grup parlamentar USR
detaşarea sau transferul acestuia

WW

.LU

49. f) expirarea perioadei de 4 ani, dacă Se elimină.
desemnarea nu a fost reînnoită.
Grup parlamentar USR
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(2) Secția pentru procurori 1.
Consiliului Superior al 2.Prin vot s-a respins
Magistraturii, din oficiu amendamentul
sau
la
sesizarea
procurorului general al
Parchetului de pe lângă
Înalta Curte de Casaţie şi
Justiţie,
analizează
existența unuia dintre
cazurile prevăzute la alin.
(1) și, dacă este cazul,
formulează propuneri de
încetare a calității de
procuror anume desemnat
în
vederea
efectuării
urmăririi penale în cauzele
privind
infracţiunile
săvârșite de judecători și
procurori.

ME

AJ

50. (2) Plenul Consiliului Superior al
Magistraturii, din oficiu sau la
sesizarea procurorului general al
Parchetului de pe lângă Înalta Curte
de Casaţie şi Justiţie, analizează
existența unuia dintre cazurile
prevăzute la alin. (1) și, dacă este
cazul, formulează propuneri de
încetare a calității de procuror
anume
desemnat
în
vederea
efectuării urmăririi penale în cauzele
privind infracţiunile săvârșite de
judecători și procurori.

Grup parlamentar USR
(3) Procurorul general al 1.
Parchetului de pe lângă 2.Prin vot s-a respins
Înalta Curte de Casaţie şi amendamentul
Justiţie dispune încetarea
calității prevăzute la alin.
(1) în termen de 10 zile de
la comunicarea hotărârii
Secției pentru procurori

WW

.LU

51 (3) Procurorul general al Parchetului
de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi
Justiţie dispune încetarea calității
prevăzute la alin. (1) în termen de 10
zile de la comunicarea hotărârii
Plenului Consiliului Superior al
Magistraturii.
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Senatul

.R

TIT

Grup 1.
2.Prin vot s-a respins
amendamentul

US

52. (4) Încetarea desemnării nu are Se
elimină.
efectul unei revocări din funcţie şi parlamentar USR
nu afectează gradul profesional al
procurorului dobândit potrivit legii.

I EI

din cadrul Consiliului
Superior al Magistraturii
.
Grup parlamentar USR

ME

AJ

53. Art. 9 – Pentru procurorii cu funcţii Se elimină.
de conducere care îndeplinesc
atribuțiile de procuror ierarhic
superior ai procurorilor anume Grup parlamentar USR
desemnaţi
nu
este
necesară
desemnarea potrivit dispoziţiilor art.
4 sau, după caz, ale art. 5, pentru
exercitarea controlului ierarhic.
Articolul 9 se înlocuiește
cu următorul text:

1. Avizul CSM si al
Consiliului legislativ
2.Prin vot s-a respins
Procurorul șef secție amendamentul
adjunct
îndeplinește
atribuțiile de procuror
ierarhic
superior
al
procurorilor
anume

.LU
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1.
2.Prin vot s-a respins
amendamentul
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Senatul

Senatul

Senatul

.R

desemnaţi
și
conformitate
prevederile art. 5

I EI

în
cu

TIT

Grup parlamentar AUR

1.
2.Prin vot s-a respins
amendamentul
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54. Art. 10 – (1) Numărul maxim de Se elimină.
procurori din cadrul Secţiei de Grup parlamentar USR
urmărire penală şi criminalistică
desemnaţi în condiţiile art. 4 este de
14, iar numărul maxim al
procurorilor din cadrul parchetelor
de pe lângă curţile de apel desemnaţi
în condiţiile art. 5 este de trei pentru
fiecare dintre acestea.
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Senatul

.R

1.
2.Prin vot s-a respins
amendamentul

56. Art. 11 – (1) În vederea efectuării cu Se elimină.
celeritate şi în mod temeinic a Grup parlamentar USR
activităţilor de descoperire şi de
urmărire a infracţiunilor prevăzute la
art.3 alin.(1) şi (2), în cadrul
Parchetului de pe lângă Înalta Curte
de Casaţie şi Justiţie şi al parchetelor
de pe lângă curţile de apel
funcţionează, prin detaşare, ofiţeri şi
agenţi de poliţie judiciară, în limita
posturilor aprobate potrivit legii.

1.
2.Prin vot s-a respins
amendamentul

Senatul
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ME

AJ

US

TIT

I EI

55. (2) Evaluarea necesarului de Se elimină.
procurori desemnaţi în vederea Grup parlamentar USR
efectuării
urmăririi
penale a
infracţiunilor prevăzute de art. 3
alin. (1) şi (2) se realizează o dată la
6 luni, procurorul general al
Parchetului de pe lângă Înalta Curte
de Casaţie Justiţie formulând
propuneri
corespunzătoare
de
modificare a numărului de procurori
prevăzut la alin. (1).
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Senatul
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1.
2.Prin vot s-a respins
amendamentul

Senatul

US

TIT

57. (2) Dispoziţiile art. 1202 alin. (2), (4) Se elimină.
şi (5), art. 1203 şi art. 1204 din Legea Grup parlamentar USR
nr. 304/2004 privind organizarea
judiciară,
republicată,
cu
modificările
şi
completările
ulterioare, se aplică în mod
corespunzător în cazul ofiţerilor şi
agenţilor de poliţie prevăzuţi la alin.
(1).
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58. Art.12 - (1) Procurorul-şef al Secţiei Se elimină.
de urmărire penală şi criminalistică Grup parlamentar USR
din cadrul Parchetului de pe lângă
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, în
cazul infracţiunilor prevăzute la art.
3 alin. (1), precum şi procurorul
general al parchetului de pe lângă
curtea de apel, în cazul infracţiunilor
prevăzute la art. 3 alin. (2),
efectuează activitatea de urmărire
penală, fără a fi necesară desemnarea
potrivit art. 4 sau, după caz, art. 5:
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2.Prin vot s-a respins
amendamentul
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2.Prin vot s-a respins
amendamentul

Senatul
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59. a) în situaţia în care procurorul Se elimină.
anume desemnat se află în Grup parlamentar USR
imposibilitate de a-şi exercita
atribuţiile pe o perioadă mai mare de
3
luni
sau
în
caz
de
incompatibilitate, iar în cadrul
parchetului nu există un alt procuror
anume desemnat potrivit prezentei
legi;

1.
2.Prin vot s-a respins
amendamentul

Senatul

61. c) până la desemnarea procurorilor, Se elimină.
în condiţiile prezentei legi, pentru Grup parlamentar USR
efectuarea actelor de urmărire penală
care nu suferă amânare.

1.
2.Prin vot s-a respins
amendamentul

Senatul
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60. b) în situaţia în care procurorul Se elimină.
anume desemnat se află în Grup parlamentar USR
imposibilitate de a-şi exercita
atribuţiile pe o perioadă mai mică de
3 luni, efectuarea actelor de urmărire
penală nu suferă amânare, iar în
cadrul parchetului nu există un alt
procuror anume desemnat potrivit
prezentei legi;

86

.R

I EI

1.
2.Prin vot s-a respins
amendamentul

Senatul
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Art. 14 – Secția pentru 1.
procurori
din
cadrul 2.Prin vot s-a respins
Consiliului Superior al amendamentul
Magistraturii
propune
procurorului general al
Parchetului de pe lângă
Înalta Curte de Casaţie şi
Justiţie
procurorii
ce
urmează a fi desemnaţi în
condiţiile art. 4 şi 5 în
maximum 60 de zile de la
data intrării în vigoare a
prezentei legi.
Grup parlamentar USR
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63. Art. 14 - Plenul Consiliului Superior
al
Magistraturii
propune
procurorului general al Parchetului
de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi
Justiţie procurorii ce urmează a fi
desemnaţi în condiţiile art. 4 şi 5 în
maximum 60 de zile de la data
intrării în vigoare a prezentei legi.
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62. Art. 13 – La judecarea cauzelor în Se elimină.
care urmărirea penală a fost Grup parlamentar USR
efectuată de procurorii anume
desemnaţi potrivit art. 3 alin. (3),
precum
şi
la
soluţionarea
propunerilor,
contestaţiilor,
plângerilor sau a oricăror alte cereri
formulate în respectivele cauze
participă procurori din cadrul
parchetelor de pe lângă instanţele
competente pe rolul cărora se află
acestea.
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Senatul

.R

și 1.
2.Prin vot s-a respins
amendamentul
Art. 4 - La data intrării în
vigoare a prezentei legi se
abrogă:
Grup parlamentar USR
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64. Art. 15 - La data intrării în vigoare a Se
renumerotează
prezentei legi se abrogă:
devine:
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65. a) Secțiunea a 21-a „Secţia pentru
investigarea
infracţiunilor
din
1
justiţie”, cuprinzând art. 88 - 889,
din Capitolul II al Titlului III din
Legea
nr.
304/2004
privind
organizarea judiciară, republicată în
Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 827 din 13 septembrie
2005, cu modificările și completările
ulterioare;
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66. b) articolele II şi III din Legea nr.
207/2018 pentru modificarea şi
completarea Legii nr. 304/2004
privind
organizarea
judiciară,
publicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 636 din 20
iulie 2018;
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68. Art. 16 – Legea nr.135/2010 privind Se elimină.
Codul
de
procedură
penală, Grup parlamentar USR
publicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 486 din 15
iulie 2010, cu modificările şi
completările ulterioare, se modifică
după cum urmează:
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Senatul

US

67. c) Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr. 90/2018 privind
unele
măsuri
pentru
operaţionalizarea Secţiei pentru
investigarea
infracţiunilor
din
justiţie, publicată în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 862
din 10 octombrie 2018.

Senatul
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1.
2.Prin vot s-a respins
amendamentul

Senatul

WW

.LU

ME

AJ

US

.R

TIT

„f) infracțiunile săvârșite de
magistrații-asistenți de la Înalta
Curte de Casație și Justiție”.

1.
2.Prin vot s-a respins
amendamentul

I EI

69. 1. La articolul 38 alineatul (1), litera Se elimină.
f) va avea următorul cuprins:
Grup parlamentar USR
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„(1) Înalta Curte de Casație și
Justiție judecă în primă instanță
infracțiunile de înaltă trădare,
infracțiunile săvârșite de senatori,
deputați și membri din România în
Parlamentul European, de membrii
Guvernului, de judecătorii Curții
Constituționale,
de
membrii
Consiliului Superior al Magistraturii,
de judecătorii Înaltei Curți de
Casație și Justiție și de procurorii de
la Parchetul de pe lângă Înalta Curte
de Casație și Justiție, de judecătorii
de la curțile de apel și Curtea
Militară de Apel, precum și de
procurorii de la parchetele de pe
lângă aceste instanțe”.

1.
2.Prin vot s-a respins
amendamentul
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70. 2. La articolul 40, alineatul (1) va Se elimină.
avea următorul cuprins:
Grup parlamentar USR
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amendamentul
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71. Art. 17 - (1) Cauzele privind Se elimină.
infracțiunile săvârșite de judecători Grup parlamentar USR
și procurori, aflate în curs de
judecată în primă instanță la data
intrării în vigoare a prezentei legi și
în care nu s-a început cercetarea
judecătorească, se soluționează de
către instanța competentă conform
prezentei legi.
72. (2) Cauzele privind infracțiunile Se elimină.
săvârșite de judecători și procurori, Grup parlamentar USR
aflate în curs de judecată în primă
instanță la data intrării în vigoare a
prezentei legi și în care s-a început
cercetarea judecătorească anterior
intrării în vigoare a acesteia, rămân
în competența aceleiași instanțe.

1.
2.Prin vot s-a respins
amendamentul
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Art.20 - La data intrării Senatul
în vigoare a prezentei
legi, după art.(5) al
articolului 41din Legea
nr.135/2010
privind
Codul de procedură
penală, publicată în
Monitorul Oficial al
României, Partea I,
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Senatul
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nr.486 din 15 iulie
2010, cu modificările și
completările ulterioare,
se introduce art. (5
indice 1) care va avea
următorul cuprins
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,,(5 indice 1) În cazul
în care infracţiunile
au fost săvârşite de Senatul
judecătorii
de
la
judecătorii, tribunale şi
de procurorii de la
parchetele
care
funcţionează pe lângă
aceste instanţe, curtea
de apel competentă
teritorial este o curte
de apel învecinată celei
în care își desfășoară
activitatea profesională
suspectul
sau
inculpatul. Curtea de
apel este desemnată în
faza procesuală de
urmărire penală, în
mod aleatoriu, de către
Procurorul general al
Parchetului de pe
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lângă ICCJ.”
sau
,,(5 indice 1) În cazul
în care infracţiunile
au fost săvârşite de
judecătorii
de
la
judecătorii, tribunale şi
de procurorii de la
parchetele
care
funcţionează pe lângă
aceste instanţe și, prin Senatul
aplicarea prevederilor
art.(1)- art.(5) ar putea
fi desemnată drept
curte
de
apel
competentă, curtea de
apel în care își
desfășoară activitatea
profesională suspectul
sau inculpatul, curtea
de apel competentă
teritorial este o curte
de apel învecinată
acesteia. Curtea de
apel este desemnată în
faza procesuală de
urmărire penală, în
mod aleatoriu, de către
Procurorul general al

95

.R

I EI

Parchetului de pe
lângă ICCJ. ”
Autor: dep. Ioan Cupșa
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Art.18 - La data intrării
în vigoare a prezentei
legi,
articolul
38,
alin.(1), lit.c) din Legea
nr.135/2010
privind
Codul de procedură
penală, publicată în Senatul
Monitorul Oficial al
României, Partea I,
nr.486 din 15 iulie
2010, cu modificările și
completările ulterioare,
se modifică și va avea
următorul cuprins:
,,c)
infracţiunile
săvârşite de judecătorii
de
la
judecătorii,
tribunale
şi
de
procurorii
de
la
parchetele
care
funcţionează pe lângă
aceste instanţe, precum
și
infracţiunile
săvârşite
de
judecătorii
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tribunalelor militare
şi
de
procurorii
militari
de
la
parchetele
militare
care funcţionează pe
lângă aceste instanţe
;”
Art.19 - La data intrării
în vigoare a prezentei
legi,
articolul
39,
alin.(1), lit.c) din Legea
nr.135/2010
privind
Codul de procedură
penală, publicată în
Monitorul Oficial al
României, Partea I,
nr.486 din 15 iulie
2010, cu modificările și
completările ulterioare,
se abrogă.
Autor: dep. Ioan Cupșa
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