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PARLAMENTUL ROMANIEi 
CAMERA DEPUTATILOR

secr.ie;tar general
Nr.

7
Doamnei

Silvia-Claudia Mihalcea, 
Secretar genera! a! Cornerei Deputafilor

Slimaid doamnd secretar general,

Ca urmare a adresei dumneavoastra nr. Plx 252 din data de 13 mai 2020, prin care ati 
solicitat Consiliului Superior al Magistraturii emiterea avizului cu privire la Propunerea 

legislativa pentru desfiin|area Sec^iei pentru Investigarea Infrac^iunilor din Justitie din 

cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casafie §i Justi|ie, va comunicam alaturat 
Hotararea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 102 din 28 mai 2020.

Cu deosebitd considerafie,

hMM ^GARETA TINT 

lOTor al Magistraturii
Judecator NI

Pre§edintele III #1^ B-
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"ConsiUitl Superior a/ Magistraturii 
este garaiitiil independeiifei jusii(iei" 

(art. 133 alin. 1 din Constitiifie, 
republicatd)

ROMANIA

CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII

PLENUL

HOTARAREA nr. 102

din 28 mai 2020

Analizand Propunerea legislativa peiitni desfiin|area Sec^iei pentm 

investigarea infrac^iunilor din justi^ie din cadrul Parchetului de pe langa Inalta 

Curte de Casa^ie §i Justi^ie, transmisa spre avizare de Camera Deputa^ilor;

In temeiul dispozitiilor art. 38 alin. (3) din Legea nr. 317/2004 privind 

Consiliul Superior al Magistraturii, republicata, cu modificarile si completarile 

ulterioare, cu majoritatea voturiior valabil exprimate (10 voturi pentru ..avizare 

negativa”, 8 voturi pentru „avizare favorabila" §i 1 vot nul);

PLENUL CONSILIULUI SUPERIOR AL MAGISTRATURII
HOTARA^TE:

Art. 1 - Avizeaza negativ Propunerea legislativa pentru desfiinfarea Sectiei 

pentru investigarea infrac^iunilor din justi(ie din cadrul Parchetului de pe
1
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"Coiisiliul Superior al Magislraturii 
este garonUi! independenfci justifiei" 

(art. 133 alin. 1 din Conslitufie. 
repiihlicatd)

langa Inalta Curie de Casa^ie §i Justitie, pentru coiisiderenteie expuse in Aiiexa 

care face parte integ’ranta din prezenta hotarare.

Art. 2 - Prezenta hotarare se coniunica Camerei Deputaplor. polrivit legii.

Data in Bucure^ti, la data de 28 mai 2020

^^\MARGARETA JINJ 

erlor al Magistraturii
Judecatj
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K.onsuim superior at iviagisiramm 
este garantul independenfei justipei" 

(art. 133 alin. 1 din Constitufie, 
republicatd)

Anexd la Hotdrdrea Plenuhd Consiliuhii Superior al Magistraturii 
nr. 102 din 28 mai 2020

ft

' 1

AVIZ

referitor la Propunerea legislativa pentru desflinfarea Secfiei pentru investigarea 
infracfiunilor din justi^ie din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casafie

§i Justifie

In urma examin&-ii Propunerii legislative pentru desfiin|area Sec^iei pentru 
investigarea infracfiunilor din justifie din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de 
Casafie §i Justifie, transmisa spre avizare de Camera Deputafilor,

CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII

A.

In temeiul dispozifiilor art. 38 alin. (3) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul 
Superior al Magistraturii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

In baza Hotararii nr. 102 din 28 mai 2020 a Plenului Consiliului Superior al 
Magistraturii:

Avizeaza negativ Propunerea legislativa pentru desfiinfarea Secfiei pentru 
investigarea infracfiunilor din justifie din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de 
Casafie §i Justifie, pentru urmatoarele considerente:

Propunerea legislativa formulata nu intrune^te condifiile prevazute de lege in 
materie de tehnica legislativa, atat sub aspectul confinutului, cat §i al fundamentarii 
solufiei legislative propuse.

I. Astfel, propunerea legislativa transmisa spre avizare de Camera Deputafilor 
prevede desfiinfarea Secfiei pentru investigarea infracfiunilor din justifie §i abrogarea 
dispozifiilor referitoare la aceasta structura de parchet din cuprinsul Legii nr. 304/2004 
privind organizarea judiciara, republicata, cu modific^ile §i completmle ulterioare, 
precum ^i abrogarea prevederilor art. II §i III din Legea nr. 207/2018 pentru modificarea 
§i completarea Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciara ^i a O.U.G. nr. 90/2018 
privind unele masuri pentru operationalizarea Secfiei pentru investigarea infracfiunilor 
din justifie.
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K^umuiui ouperiur iii iviu^mruiurii
este garanful independeii^ei Justip'er 

(art. 133 alin. 1 din Constitiifie, 
republicata)

Anexd la Hotdrdrea Plemilui Consiliului Superior al Magistraturii 
nr. 102 din 28 mai 2020

Pe rolul Parlamentului Rom^iei au fost inregistrate mai multe propuneri legislative 
vizand desfiintarea acestei structuri de parchet, dupa cum urmeaza:

- Propunerea legislativa pentru abrogarea art. 88’ - art. 88^ din Legea nr. 304/2004 privind 
organizarea judiciara, republicata, a pet. 45 al Art. I §i a Art. H, Art. IE, Art. VI din Legea nr. 
207/2018 pentru modificarea §i completarea Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciara, a 
Ordonan^ei de urgenta a Guvemului nr. 90/2018 ^i a punctelor 3 §i 4 ale Art. II din Ordonan|a de 
urgen|a a Guvemului nr. 92/2018 (inregistrata sub nr. Pl-x 52/2019 la Camera Deputaplor §i sub nr. 
L228/2019 la Senatul Romaniei, fiind respinsa de camera decizionala in sedinta din 11 decembrie 
2019);

- Propunerea legislativa pentru desfiintarea Sec|iei pentru investigarea infractiunilor 
din justitie din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casape §i Justi^ie 
(inregistrata sub nr. PLx 288/2019 la Camera Deputatilor §i sub nr. L612/2019 la Senatul 
Romaniei, fiind respinsa de camera decizionala in sedinta din 11 decembrie 2019).

in plus, cu adresa nr. 9/3709/04.02.2020, Ministerul Justitiei a transmis Consiliului 
Superior al Magistraturii, spre avizare, proiectul de Lege privind desfiintarea Sec^iei 
pentru Investigarea Infracfiunilor din Justitie, precum §i pentm modificarea §i 
completarea unor acte normative in domeniul justifiei.

Proiectul de act nonnativ prevedea, printre altele, §i desfiintarea Sectiei pentru 
investigarea infractiunilor din justitie, cu toate consecintele ce decurg din aceasta masura.

Ulterior insa, Ministerul Justifiei a revenit asupra acestui demers, comunicand 
public anularea dezbaterii publice anunfate cu privire la proiectul de lege.

Totodata, abrogarea dispozitiilor din Legea nr. 304/2004 referitoare la Seefia pentru 
investigarea infractiunilor din justitie (art. 88’ - 88”) este prevazuta §i in Propunerea 
legislativa pentru modificarea §i completarea unor acte normative in domeniul justifiei 
(Plx. 253/2020), transmisa spre avizare Consiliului Superior al Magistraturii.

A

In aceste conditii, problematica desflintarii acestei structuri de parchet se impune a 
fi analizata in mod unitar, de principiu in contextul dezbaterii propunerilor privind legile 
referitoare la sistemul judiciar, avand in vedere imperatival unei reglementari unitare §i 
corelate.

II. Totodata, propunerea formuiata prezinta §i anumite deficienfe care nu fac 
posibila adoptarea acesteia in forma propusa.

Astfel, in ceea ce prive^te prevederile propose referitoare la O.U.G. nr. 90/2018, 
avand in vedere aplicabilitatea temporara a acestui act normativ, care a reglementat doar 
masuri urgente menite sa permita operationalizarea seefiei in termenul stabilit de Legea 
nr. 207/2018, trebuie observat ca abrogarea actului normativ nu are nicio fmalitate.
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' t^onytiiui superior lu lyiugisiruiuni
este gorantul independeitfei Justifiei" 

(art. 133 alin. 1 din Conslitufie, 
republicatd)

Anexa la Hotardrea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii 
nr. 102 din 28 mai 2020

n

Ca efect al desfiinlarii acestei structuri de parchet, se propune incetarea deta§arilor 
ofi^erilor §i agen|ilor de politic judiciara din cadrul Sec^iei §i eliberarea din funcpe a 
speciali§tilor cu statut de fimclionar public, angajap in temeiul art. 88’^ din Legea nr. 
304/2004, cu aplicarea, in cazul acestora din urma, a dispozi^iilor corespunzatoare din 
Codul administrativ.

Pe de alta parte, nu este reglementata situapa personalului auxiliar de specialitate §i 
a celui contractual, impunandu-se introducerea unor prevederi sub acest aspect.

De asemenea, in condipile desfiin|arii Sec|iei pentru investigarea infracpunilor din 
justifie, propunerea legislative nu reglementeaza situa^ia posturilor prevazute pentru 
aceasta structure de parchet, fiind necesare completarea §i sub acest aspect.

ProiectuI este deficitar §i sub aspectul dispozipilor tranzitorii, impunandu-se, in 
special, reglementarea situapilor care se asigure trecerea in mod procedural a dosarelor la 
uniteple de parchet competente.

Art. VIII din propunerea legislative stabile§te modalitatea de preluare a cauzelor 
aflate pe rolul Secpei pentru investigarea infracpunilor din justipe §i a dosarelor 
soluponate pane la data intrerii in vigoare a legii, aretandu-se ce acestea se predau prin 
dispozitia procurorului sef al Parchetului de pe lange Inalta Curte de Casape §i Justipe 
cetre uniteple de parchet competente, potrivit legii.

Or, potrivit art. 70 alin. (2) din Legea nr. 304/2004, Parchetul de pe lange Inalta 
Curte de Casape §i Justipe este condus de procurorul general al Parchetului de pe lange 
Inalta Curte de Casape §i Justipe, ajutat de un prim-adjunct p un adjunct.

Art. 76 din Legea nr. 304/2004 prevede ce, in exercitarea atribupilor ce-i revin, 
procurorul general al Parchetului de pe lange Inalta Curte de Casape §i Justipe emite 
ordine cu caracter intern. In consecin^e, trimiterea la „dispozitia procurorului ^ef al 
Parchetului de pe Idngd Inalta Curte de Casape ^i Justipe'" este deficitare.

Din modalitatea de reglementare, rezulte ce se intenponeaze ca, in urma desfiinierii 
structurii de parchet, cauzele aflate pe rolul acesteia p dosarele soluponate, se fie preluate 
pe cale administrative de uniteple de parchet competente, potrivit legii. In aceste condipi, 
se remarce faptul ce nu au fost incluse dispozipi referitoare la stabilirea unui termen in 
care ar trebui realizate aceaste predare, din perspectiva realizerii actelor procedurale, 
inclusiv a controlului solupilor.

III. De asemenea, promovarea propunerii legislative nu a fost temeinic 
fundamentata, potrivit exigen^elor de tehnica legislative.

Sub acest aspect, nu a existat o analize temeinice a activitepi acestei structuri de 
parchet prin prisma scopului avut in vedere de legiuitor la inflinfarea ei §i nici un studiu 
referitor la beneficiul schimberilor preconizate.
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este garantul independenfei jiistifiei" 
(art. 133 alin. 1 din Constitufie, 

republicatd)
Anexa la Hotardrea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii 

nr. 102 din 28 mai 2020

f-X

Din perspectiva argumentelor invocate in expunerea de motive, trebuie re|inut ca 
prevederile din cuprinsul Legii nr. 207/2018 pentru modificarea §i completarea Legii nr. 
304/2004 privind organizarea judiciara, vizand infiintarea Sec|iei pentru investigarea 
infractiunilor din justipe, au facut obiectul controlului a priori de constitutionalitate.

Astfel, prin Decizia Curtii Constitutionale nr. 33/23.01.2018 au fost respinse ca 
neintemeiate criticile privind infiintarea Sectiei pentru Investigarea Infractiunilor din 
Justitie (paragrafele 125-159).

In esenta, in ceea ce priveste critica referitoare la efectele pe care infiintarea acestei 
secpi le are asupra competentei Directiei Nationale Anticoruptie, Curtea a apreciat ca 
,,opfiunea legiuitorului in sensul infiintdrii unei noi structuri de parchet - secfie, in 
cadrul Parchetidui de pe Idngd l.C.C.J. corespunde competentei sale constitutionale de 
legiferare in domeniul organizdrii sistemului judiciar” (par. 127).

In ceea ce prive§te Sectia pentru investigarea infractiunilor din justitie, in Avizul 
Comisiei de la Venepa din octombrie 2018, s-a repnut ca organizarea §i structura 
Ministerului Public este o problema de competen^a autoritaplor naponale. De asemenea, 
a fost apreciata preocuparea legiuitorului de a asigura in reglementarea acestei structuri 
garanpi proceduraie efective pentru magistratii vizati.

De asemenea, relevante sunt §i aspectele retinute in Hotararea Plenului Consiliului 
Superior al Magistraturii nr. 226/2019, prin care a fost adoptat punctul de vedere al 
Plenului cu privire la Raportul de Follow-up referitor la Raportul ad-hoc privind Romania 
§i Raportul Interimar de Conformitate aferent Rundei a patra de evaluare, adoptate de 
catre Grupul de State impotriva Coruppei (GRECO) in cadrul celei de-a 83-a Reuniuni 
Plenare (Strasbourg, 17-21 iunie2019).

In acela§i timp, este edificator faptul ca la nivelul Inaltei Cuifi de Casape §i 
Justipe, precum §i al altor instance cu volum ridicat de activitate p numar mare de 
judecatori (de exemplu Curtea de Apel Bucure§ti, Curtea de Apel Craiova, Curtea de 
Apel Timisoara), dintre opiniile exprimate, majoritatea au fost impotriva desfiinlarii
Secpei pentru investigarea inffacpunilor din justipe. De asemenea, critici semnificative 
cu privire la proiect au fost formulate §i de Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casape 
§i Justipe, atat in ceea ce prive§te conpnutul proiectului, cat §i fundamentarea solupei 
legislative propuse.

Judecator TINT
Pre§edintele ^M-rfgistraturii
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