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RAPORT

asupra Proiectului de lege privind desfiinţarea Secţiei pentru investigarea 

infracţiunilor din Justiţie, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte

normative în domeniul Justiţiei

In conformitate cu prevederile art.70 din Regulamentul Senatului, republicat, cu 

modificările şi completările ulterioare, Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi 

validări, prin adresa nr.L76/2021 din 29.03.2021, a fost sesizată de către Biroul permanent 

al Senatului, în vederea dezbaterii şi elaborării raportului asupra Proiectului de lege privind 

desfiinţarea Secţiei pentru investigarea infracţiunilor din Justiţie, precum şi pentru 

modificarea şi completarea unor acte normative in domeniul Justiţiei, iniţiat de Guvernul 

României, înaintat spre dezbatere în data de 22.02.2021.

Proiectul de lege a fost adoptat de Camera Deputaţilor, în calitate de primă Cameră 

sesizată, în şedinţa din 24 martie 2021.

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare desfiinţarea Secţiei pentru investigarea 

infracţiunilor din justiţie din cadrul Parchetului de pe lângă înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, 

stabilindu-se o serie de măsuri tranzitorii care decurg din această operaţiune. Totodată, se 

propune abrogarea secţiunii care priveşte organizarea, funcţionarea şi competenţa acestei 

Secţii din Legea nr.304/2004 privind organizarea judiciară şi instituirea unor dispoziţii



referitoare la situaţia personalului şi a dosarelor aflate pe rolul Secţiei la data intrării în 

vigoare a acestei legi.

Consiliul Legislativ a avizat favorabil, cu observaţii şi propuneri, proiectul de lege.

Consiliul Superior al Magistraturii a avizat negativ proiectul de act normativ: 

"Soluţia normativa propusă nu este, însă, însoţită de instituirea unor garanţii menite să 

dea eficienţă principiului independenţei Justiţiei prin asigurarea unei protecţii adecvate a 

Judecătorilor şi procurorilor împotriva unor eventuale presiuni exercitate asupra lor (..JPrin 

urmare. Plenul a reţinut că este dincolo de orice discuţie necesitatea prevederii unor 

garanţii adecvate pentru asigurarea unei reale independenţe a Justiţiei şi obligaţia 

legiuitorului de a reglementa astfel de garanţii."

Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială a avizat favorabil proiectul de

lege.

Proiectul de lege a fost dezbătut, pe parcursul mai multor şedinţe în zilele de 8 aprilie 

2021,14 aprilie 2021, 12 mai 2021 şi 14 iunie 2021, de membrii Comisiei juridice, de numiri, 

disciplină, imunităţi şi validări împreună cu reprezentanţii Ministerului Justiţiei, sistemului 

judiciar, asociaţiilor profesionale ale magistraţilor, delegaţii Uniunii Naţionale a Barourilor 

din România, precum şi cu organizaţiile neguvernamentale din partea Societăţii civile, în 

cadrul cărora au fost exprimate puncte de vedere.

Ministerul Justiţiei a iniţiat un nou proiect de lege, L99/2022 - Proiectul de lege 

privind desfiinţarea Secţiei pentru investigarea infracţiunilor din Justiţie, şi Comisia a 

hotărât conexare celor două proiecte de lege, potrivit art. 74, alin (4) şi (5) din Regulamentul 

Senatului:

„(4) în cazul în care o comisie examinează în fond mai multe proiecte de lege şi propuneri 

legislative care au acelaşi obiect de reglementare, aceasta va întocmi un singur raport de 

admitere, cu respectarea prevederilor alin. (1) - [ŞJ.

(5) Pentru fiecare dintre celelalte proiecte de lege sau propuneri legislative se întocmeşte raport 

de respingere."

în vederea examinării în comun a celor două proiecte de acte normative - L76/2021 şi 

L99/2022 mai sus menţionate, la data de 24 februarie 2022, Comisia juridică, de numiri, 

disciplină, imunităţi şi valîdări'a analizat avizele primite şi s-a_apreciat adoptarea unei 

soluţii legislative unice în cuprinsul propunerii legislative cu nr. L99/2022 - Proiectul de 

lege privind desfiinţarea Secţiei pentru investigarea infracţiunilor din justiţie.
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Ministerul Justiţiei, prin reprezentantul său, domnul secretar de stat Mihai Pasca a 

solicitat dezbaterea si adoptarea noului proiect si respingerea proiectului de lege anterior 

depus. în mod similar, reprezentatul Consiliului Superior al Magistraturii, doamna judecător 

Andreea Uzlău, a declarat că susţine adoptarea Proiectului de lege privind desfiinţarea Secţiei 

pentru investigarea infracţiunilor din justiţie (L99/2022), care are avizul favorabil al 

Consiliului Superior al Magistraturii, şi nu susţine adoptarea Proiectului de lege privind 

desfiinţarea Secţiei pentru investigarea infracţiunilor din justiţie, precum şi pentru modificarea 

şi completarea unor acte normative în domeniul justiţiei fL76/2021), care a fost avizat 

negativ de Consiliul Superior al Magistraturii prin Hotărârea nr. 23 din 11 februarie 2021.

Faţă de cele prezentate, având în vedere şi dispoziţiile art.74 alin. (4) şi (5) din 

Regulamentul Senatului, în vigoare, membrii Comisiei juridice, de numiri, disciplină, imunităţi 

şi validări au hotărât să adopte, cu majoritatea voturilor membrilor prezenţi, un raport de 

respingere asupra L76/2021 - Proiectul de lege privind desfiinţarea Secţiei pentru 

investigarea infracţiunilor din justiţie, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte 

normative în domeniul justiţiei ca urmare a adoptării unui raport de admitere, cu 

amendamente admise şi amendamente respinse, asupra L99/2022 - Proiectul de lege privind 

desfiinţarea Secţiei pentru investigarea infracţiunilor din justiţie.

în şedinţa din data de 24 februarie 2022, membrii Comisiei juridice, de numiri, 

disciplină, imunităţi şi validări, în urma dezbaterilor, au hotărât, cu majoritatea voturilor 

membrilor prezenţi, să adopte un raport de respingere cu amendamente respinse. 

Amendamentele respinse se regăsesc în anexa la prezentul raport, care face parte integrantă 

din raport.

în consecinţă, Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări supune spre 

dezbatere şi adoptare. Plenului Senatului, raportul de respingere, cu amendamente 

respinse al proiectului de lege şi proiectul de lege.
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în raport cu obiectul de reglementare, proiectul de lege face parte din categoria legilor 
organice. Raportul de respingere la proiectul de lege - L76/2021- urmează a fi supus 
votului plenului Senatului, potrivit art.76 alin.(l] din Constituţia României, republicată.

Potrivit dispoziţiilor art.75 alin.(l) şi alin.(3)din Legea fundamentală şi ale art.92 
alin.(8] pct.2 din Regul^entul Senatului, cu modificările şi completările ulterioare. Senatul

Secretar,

Senator Laura-Mihaela Fulgeanu-Mopigher

W

întocmit,
consilier parlamentar Raluca Cremenescu

\
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Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi si validări Nr.XIX/ 57/2021/24.02.2022

AMENDAMENTE RESPINSE

La Proiectul de Lege privind desfiinţarea Secţiei pentru investigarea infracţiunilor din justiţie, precum şi pentru
modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul justiţiei

(L76/2021)

Forma adoptata la Camera Deputaţilor Amendamente respinse Observaţii/motivăriNr.
Crt.

Titlul legii se modifică şi va avea 
următorul cuprins:
Lege privind desfiinţarea Secţiei pentru 
investigarea infracţiunilor din iustiţie

Titlul legii se modifică şi va avea 
următorul cuprins:
"Lege privind desfiinţarea Secţiei pentru 
Investigarea Infracţiunilor din Justiţie, 
precum şi pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative în 
domeniul justiţiei".

1
Amendament respins cu 
majoritatea voturilor 
membrilor prezenţi.

Autori: senatori USR PLUS 
Spătaru Elena Simona 
Poteraş Cosmin Marian

Amendament respins cu 
majoritatea voturilor 
membrilor prezenţi.

Articolul 4 va avea următorul cuprins:
Art.4.-Articolul 95 din Legea nr. 303/2004 
privind statutul judecătorilor şi 
procurorilor, republicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr. 826 din 13 
septembrie 2005, cu modificările şi 
completările ulterioare, se modifică şi va 
avea următorul cuprins:„Art. 95. - (1) 
Judecătorii şi procurorii pot fi 
percheziţionaţi, reţinuţi, arestaţi preventiv 
sau arestaţi la domiciliu numai cu

Art. 4 se elimină2

Autori: senatori USR PLUS 
Spătaru Elena Simona 
Poteraş Cosmin Marian
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încuviinţarea Secţiei pentru judecători sau, 
după caz, a Secţiei pentru procurori a 
Consiliului Superior al Magistraturii.[2) 
Judecătorii şi procurorii pot fi trimişi în 
judecată pentru săvârşirea unei infracţiuni 
contra înfăptuirii justiţiei, de corupţie şi de 
serviciu ori a unei infracţiuni asimilate 
infracţiunilor de corupţie numai cu 
încuviinţarea Secţiei pentru judecători sau, 
după caz, a Secţiei pentru procurori a 
Consiliului Superior al Magistraturii.(3) în 
caz de infracţiune flagrantă, judecătorii şi 
procurorii pot fi reţinuţi şi supuşi 
percheziţiei potrivit legii. Secţia pentru 
judecători sau, după caz. Secţia pentru 
procurori fiind informată,de îndată,de 
organul care a dispus reţinerea sau 
percheziţia."

Amendament respins cu 
majoritatea voturilor 
membrilor prezenţi.

Art.5. - La data intrării în vigoare a 
prezentei legi se abrogă Secţiunea 21 - 
„Secţia pentru investigarea infracţiunilor 
din justiţie" 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.

Art. 5 devine Art. 43

Autori: senatori USR PLUS 
Spătaru Elena Simona 
Poteraş Cosmin Marian

Amendament respins cu 
majoritatea voturilor 
membrilor prezenţi.

Art. 6 se elimină.După articolul 5, se introduce un articol 
nou, articolul 6, cu următorul cuprins:
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Autori: senatori USR PLUS 
Spătaru Elena Simona 
Poteraş Cosmin Marian

Art.6 - Legea nr. 317/2004 privind 
Consiliul Superior al Magistraturii,
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republicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea 1 nr. 628 din 1 
septembrie 2012, cu modificările şi 
completările ulterioare, se modifică şi 
va avea următorul cuprins 1. Alineatul 
(2) al articolului 28 va avea următorul 
cuprins:

l.l Alineatul (2) al art.28 va avea 
următorul cuprins:
„[2) Preşedintele înaltei Curţi de Casaţie şi 
Justiţie, ministrul justiţiei şi procurorul 
general al Parchetului de pe lângă înalta 
Curte de Casaţie şi Justiţie nu au drept de 
vot în situaţiile în care secţiile îndeplinesc 
rolul de instanţă de judecată în domeniul 
răspunderii disciplinare, la soluţionarea 
sesizărilor referitoare la buna reputaţie a 
judecătorilor şi procurorilor, a cererilor 
privind încuviinţarea percheziţiei, reţinerii, 
arestării preventive sau arestului la 
domiciliu cu privire la judecători, procurori 
ori magistraţi-asistenţi, precum şi a 
cererilor privind încuviinţarea 
trimiterii în judecată a judecătorilor şi 
procurorilor pentru săvârşirea unei 
infracţiuni contra înfăptuirii justiţiei, de
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corupţie şi de serviciu ori a unei 
infracţiuni asimilate infracţiunilor de 
corupţie.”

2. La articolul 42, după alineatul (4) se 
introduc patru noi alineate, alin. (5)-(8), 
cu următorul cuprins: „(5] Secţia pentru 
judecători a Consiliului Superior al 
Magistraturii încuviinţează trimiterea în 
jukecată a judecătorilor pentru săvârşirea 

unei infracţiuni contra înfăptuirii justiţiei, 
de corupţie şi de serviciu ori a unei 
infracţiuni asimilate infracţiunilor de 
corupţie.

(6) Secţia pentru procurori a Consiliului 
Superior al Magistraturii încuviinţează 
trimiterea în judecată a procurorilor 
pentru săvârşirea unei infracţiuni contra 
înfăptuirii justiţiei, de corupţie şi de 
serviciu ori a unei infracţiuni asimilate 
infracţiunilor de corupţie.

(7) Dacă cererea de încuviinţare a 
trimiterii în judecată priveşte un magistrat 
membru al Consiliului Superior al 
Magistraturii, acesta nu are drept de vot la 
soluţionarea respectivei cereri. Dispoziţiile
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prezentului alineat sunt aplicabile în mod 
corespunzător şi în cazul cererilor de 
încuviinţare a percheziţiei, reţinerii, 
arestării preventive sau arestului la 
domiciliu.

(8) Analizând cererea de încuviinţare a 
trimiterii în judecată, secţia nu se poate 
pronunţa cu privire la temeinicia acuzaţiei 
şi nici cu privire la oportunitatea trimiterii 
în. judecată, la legalitatea administrării 
probelor şi a efectuării celorlalte acte de 
urmărire penală. Secţia corespunzătoare se 
pronunţă prin hotărâre, în termen de 15 
zile de la primirea acesteia. Secţia poate 
respinge cererea, prin hotărâre motivată.”

Amendament respins cu 
majoritatea voturilor 
membrilor prezenţi.

Art. 7 se elimină.5 Articolul 5 devine articolul 7, cu
următorul cuprins:

Autori: senatori USR PLUS 
Spătaru Elena Simona 
Poteraş Cosmin Marian

Art. 7 - Legea nr. 303/2004 privind
statutul judecătorilor şi procurorilor, 
republicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 826 din 13
septembrie 2005, cu modificările şi 
completările ulterioare. Legea nr. 
304/2004 privind organizarea judiciară, 
republicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 827 din 13
septembrie 2005, cu modificările şi
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completările ulterioare, Legea nr. 
317/2004 privind Consiliul Superior al 
Magistraturii, republicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I nr. 628 din 1 
septembrie 2012, cu modificările şi 
completările ulterioare, precum şi cu 
modificările aduse prin prezenta lege, se 
vor republica în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, dându-se textelor o 
nouă numerotare.

6




