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PARLAMENTUL ROMANIEI

CAMERA DEPUTATILOR

LEGE

pentru desfiin^area Secfiei pentru investigarea infractiunilor 

din justitie din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casa^ie 

§i Justifie

Camera Deputafilor adopta prezentul proiect de lege.

Art. I. - Pe data intrarii in vigoare a prezentei legi, Sec^ia 

pentru investigarea infractiunilor din justi^ie din cadrul Parchetului de pe 

langa Inalta Curte de Casatie §i Justitie se desfiinteaza.

Art. II. - La Titlul III, Capitolul II din Legea nr. 304/2004 

privind organizarea judiciara, republicata in Monitorul Oficial al 

Romaniei, Partea I, nr. 827 din 13 septembrie 2005, cu modificarile §i 
completarile ulterioare, Sectiunea a 2'-a „Sectia pentru investigarea 

infracliunilor din justitie”, cuprinzand articolele 88’ - 88”, se abroga.

Art. III. - Articolele II §i III din Legea nr. 207/2018 pentru 

modificarea §i completarea Legii nr. 304/2004 privind organizarea 

judiciara, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 636 

din 20 iulie 2018, se abroga.

Art. IV. - Articolul II din Ordonan^a de urgen^a nr. 90/2018 

privind unele masuri pentru operationalizarea Sectiei pentru investigarea 

infracliunilor din justitie, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, 
Partea I, nr. 862 din 10 octombrie 2018, se abroga.
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Art. V. - (1) Procurorii care, la data intrarii in vigoare a 

prezentei legi, i§i desfa§oara activitatea in cadrul Sectiei pentru 

investigarea infractiunilor din justi^ie revin la parchetele de unde provin 

sau se incadreaza la alte parchete unde au dreptul sa functioneze, potrivit 

legii.
(2) De la data revenirii la parchetele de unde provin, procurorii 

care au activat in cadrul Sectiei pentru investigarea infractiunilor din 

justi^ie i§i redobandesc gradul profesional de execu^ie §i salarizarea 

corespunzatoare acestuia avute anterior sau pe cele dobandite ca urmare 

a promovarii, in condi^iile legii, in timpul desfa§urarii activitatii in 

cadrul sectiei.

Art. VI. - La data intrarii in vigoare a prezentei legi inceteaza 

deta§arile ofiterilor §i agen^ilor de poli^ie judiciara din cadrul Sec^iei 
pentru investigarea infrac^iunilor din justi^ie.

Art. VII. - Speciali§tii cu statut de func^ionar public din cadrul 

Sec^iei de investigare a infractiunilor din justi^ie, angaja^i in temeiul art. 
88” din Legea nr. 304/2004, se elibereaza din func^ie cu aplicarea 

dispoz^iilor corespunzatoare din Legea nr. 188/1999 privind Statutul 

functionarilor public!.

Art. VIII. - De la data intrarii in vigoare a prezentei legi 

cauzele aflate in lucru la Sec^ia pentru investigarea infractiunilor din 

justifie, precum §i dosarele solu^ionate pana la aceasta data se predau 

prin dispozitia procurorului general al Parchetului de pe langa Inalta 

Curte de Casa^ie §i Justi^ie catre unitatile de parchet competente, potrivit 

legii.

Art. IX. - Prezenta lege intra in vigoare in termen de 45 de zile 

de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei.
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Acest protect de lege se considerd adoptat de Camera 

Deputatilor in forma inifiald, in condifile art. 75 alin. (2) teza a Ill-a 

din Constitufia Romdniei, republicatd.

PRE§EDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ION-MARCEL CIOLACU


