
PARI,AMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTATILOR SENAT 

LEGE 

privind desfiinţarea Secţiei pentru investigarea infracţiunilor din justiţie 

Parlamentul Rorn.âniei adoptâ prezenta lege. 

Art.1. -- (1)  La data intrării în vigoare a prezentei legi Secţia pen tr u 

investigarea infracţiunilor din justiţie din cadrul Parchetului de e lângă Îr~alta Curte ~ p 

de Casaţie şi Justiţie, denumjtă în continuare Sec ţia, se desfiinţează. 

(L) Cauzele aflate în curs de soluţionare la nivelul S ecţiei se transmit pe cale 

administrativă, în ternlen de 5 zile lucrătoarę de la data intrării în a vigoare prezentei g

1e g, rin ri' a Parchetului de e lân ă Înalta ~urte de ~asatie si Justitie archetelor g 9p g J p g > > , 'p 

competente potrivit legii, care continuă soluţionarea acestora. 

(3) Dispoziţiile aim . (2) se aplică în mod coréspunzător şi cauzelor soluţionate 

ale căror dosare se află în arhiva Secţiei. 

(4) Actele de procedură îndeplinite în cauzele prevăzute la aim . (2) şi (3), cu 

respectarea dispoziţiilor legale în vigoare la data îndeplinirii lor, rămân valabile. 

(5) Soluţiile de clasare, de renunţare la urmărirea penală şi de trimitere în 

judecată  dispuse de procurorii S ecţiei, 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 CurteJ de 

Casatie şi Justitie, sdis ozitiile art. 318, 3?8, 335 i 3~o din ~e ea nr:~ 135/"~~~:o p > > g . _ _. 
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privind Codul de procedură penală, cu modif cările şi completările ulterioare, 

aplicându-se în mod corespunzător. 

(6) Actele efectuate şi măsurile luate de procurorii Secţiei în cauzele prevăzute 

la aim . (2), care nu au făcut ohiectul controlului ierarhic anterior intrării în vigoare 

a prezentei legi, suet supuse de la data desfiinţării Secţiei controlului exercitat de 

procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie. şi 3ustiţie, 

dispoziţiile art. 304 şi 339 din Legea nr. 135/2010, cu modificările şi completăsile 

ulterioare, aplicându-se în mod corespunzător. 

(7) De la data desfiinţării Secţiei, la judecarea cauzelor şi la solut~onarea 

propunerilor, contestaţiilor, plângerilor sau a oricăror alte cereri formulate în cauzele 

preluate potrivit aim . (2) şi (3) participă procurari din cadrul parchetelor de pe Iângă 

instanţele pe ralul cărora se află acestea, dacă prin lege nu se dispune astfel. 

(8) Căile de atac declarate de Secţie pot fi retrase numai de procurorul general 

al ParchPtului de pe iângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. 

Art.2. - (1) Posturile afiate în schema de funcţii şi de personal a Secţei Ia data 

intrârii în vigoare a prezentei legi rărilân în schema de funcţii şi de personal a 

P'archetului de pe lângă Înalta Corte de Casaţie şi Justiţie, find redistribuite în cadrul 

ceIorlalte seciii on în cadrul altor parchete, în funcţie de necesităti. 

(2) Începând cu data desfiinţării Secţiei, procurorii din cadrul acesteia, 

inclusiv cei cu funcţii deconducere, revin la parchetele de unde provin. De la data 

revenirii la parchetul de unde provin, procurorii care au activai în cadrul Secţiei îi 

redabândesc gradul profesianal de execuţie şi salarizarea carespunzătoare acesiuia 

avute anterior sau pe cele dobândite ca urmare a proinovării, în condiţiile legii, în 

timpui desfăşurării activităţii în cadrul Secţiei. 

(3) Personalului detaşâi pe celelalte categorii de posturi dintre cele prevăzute 

is aline (1) îi încetează detaşarea începând cu data desfiinţării Secţiei. 
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Art.3. - (1) De la data intrării în vigoare a prezentei legi, sunt de competenţa 

Direcţiei Naţionale Anticorupţie şi infracţiunile prevăzute în Legea nr. 78/2000 

pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, cu modificările 

i completările ulterioare, dacă, indifeŕent de valoarea pagubei materiale on de 

valoarea sumei sau a bunului care formează obiectul infracţiunii de corupţie, Bunt 

săvârşite de judecătorii Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, de ceilalţî judecători şi 

procurori, inclusiv de judecătorii şi procurorii militari şi de cei care au calitatea de 

membri ai Consiliului Superior al Magistraturii. 

(2) .De la data intrănii în vigoare a prezentei legi, sunt de competenţa Direcţiei 

de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizată si Terorism ~i > > 

infracţiunile prevăzute de art. 11 aim . (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 

cornpletarea unor acte normative, aprobata cu modificări prin Legea nr. 120/2018, 

săvârşite de judecătorii Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, de ceilalţi judecătoni i 

procurori; inclusiv de judecătorii şi procurorii militari şi de cei care au calitatea de 

membri ai Consiliului Superior al Magistraturii. 

Art.4. - La data intrărü 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. — Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată în 

Monitorul Ofica1 al României, Partea I, nr. 827 din 13 septembrie 2005, cu 

modificările şi cornpletările ulterioare, precum si cu modificările aduse a rin p rezenta ~ p 

lege, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I.
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