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Către, 

Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunități și validări 
 

AMENDAMENTE la 

Proiect de Lege privind desfiinţarea Secţiei pentru investigarea infracţiunilor din justiţie, precum şi pentru modificarea şi completarea 

unor acte normative în domeniul justiţiei  

(L76/2021) 
 

 

Nr. 

Crt. 

 

Proiectul de lege 

(L76/2021) 

Amendament propus 
 

Motivare 

1.   

 

Art. 2  

 (1) Posturile aflate în schema de funcții și 

personal  a Secției la data intrării în vigoare 

a prezentei legi rămân in schema 

Parchetului de pe lângă Înalta Curte de 

Casație si Justiție, fiind redistribuite în 

cadrul celorlalte secții ori în cadrul altor 

parchete, în funcție de necesități. 

 

Art. 2 se modifică și se completează și va avea 

următorul cuprins: 
 

(1) Posturile aflate în schema de funcții și 

personal a Secției la data intrării în vigoare a 

prezentei legi rămân în schema Parchetului de 

pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, fiind 

redistribuite Secției de urmărire penală și 

criminalistică. 
 

(11) În funcție de volumul de activitate, 

numărul de posturi al Secției de urmărire 

penală și criminalistică, poate fi modificat 

prin Ordin al Procurorului general al 

Parchetului de pe lângă Înalta Curte de 

Casație și Justiție, cu avizul conform al 

Plenului Consiliului Superior al 

Magistraturii.  

 

 

 

 

Odată cu desființarea Secţiei pentru 

investigarea infracţiunilor din justiţie 

schema de funcții și personal rămân la 

Secția de urmărire penală și 

criminalistică, secție deja existentă, 

nefiind nevoie de înființarea vreunui 

structure în acest sens.  
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2.  Art. 3.  

 

 

(1) De la data intrării în vigoare a prezentei 

legi, sunt de competența Direcției Naționale 

Anticorupție si infracțiunile prevăzute in 

Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, 

descoperirea si sancționarea faptelor de 

corupție, cu modificările și completările 

ulterioare, dacă, indiferent de valoarea 

pagubei materiale ori de valoare sumei sau 

a bunului care formează obiectul 

infracțiunii de corupție, săvârșite de 

judecătorii Înaltei Curți de Casație și 

Justiție, de ceilalți judecători și procurori, 

inclusiv de judecătorii și procurorii militari 

și de cei care au calitatea de membri ai 

Consiliului Superior al Magistraturii.  

 

 

 

(2) De la data intrării în vigoare a prezentei 

legi, sunt de competența Direcției de 

Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate 

Organizată și Terorism și infracțiunile 

prevăzute de art. 11 alin (1) din Ordonanța 

de urgență nr. 78/2016 pentru organizarea si 

Art.3 se modifică și se completează și va avea 

următorul cuprins: 
 

 (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 şi Justiție 

infracțiunile săvârșite de judecători si 

procurori, inclusiv judecătorii şi procurorii 

militari şi cei care au calitatea de membri ai 

Consiliului Superior al Magistraturii. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) Pentru îndeplinirea atribuțiilor prevăzute 

la alin (1), Secția de urmărire penală și 

criminalistică din cadrul Parchetului de pe 

lângă Înalta Curte de Casație și Justiție se 

încadrează cu procurori numiți prin ordin al 

Procurorului general, cu avizul conform al 

Plenului Consiliului Superior al 

 

 

 

În prezent, Secţia pentru investigarea 

infracţiunilor din justiţie are competența 

exclusiva de a efectua urmărirea penală 

pentru infracțiunile săvârșite de 

judecători și procurori, inclusiv 

judecătorii și procurorii militari și cei 

care au calitatea de membri ai CSM. 
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funcționarea Direcției de Investigare a 

Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și 

Terorism, precum și pentru modificarea și 

completarea unor acte normative, cu 

modificările și completările ulterioare, 

săvârșite de judecătorii Înaltei Curți de 

Casație şi Justiție, de ceilalți judecători şi 

procurori, inclusiv de judecătorii și 

procurorii militari și de cei care au calitatea 

de membri ai Consiliului Superior al 

Magistraturii. 

Magistraturii, în limita posturilor prevăzute 

în statul de funcții, aprobat potrivit legii. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) Pentru a fi numiți în cadrul Secției de 

urmărire penală și criminalistică, procurorii 

trebuie să aibă o bună pregătire profesională, 

o conduită morală ireproșabilă, să nu fi fost 

sancționați disciplinar, să aibă cel puțin 

gradul de parchet de pe lângă curte de apel, o 

vechime de cel puțin 10 ani în funcția de 

procuror sau judecător și să fi fost declarați 

admiși în urma unui concurs organizat de 

către comisia constituită în acest scop.  
 

 

(4) Comisia prevăzută la alin. (3) este numită 

prin Ordin al Procurorului general al 

Parchetului de pe lângă Înalta Curte de 

Casație și Justiție și este formată din doi 

procurori de la Parchetul de pe lângă Înalta 

Curte de Casație și Justiție propuși de 

Procurorul General, doi procurori din cadrul 

Inspecției judiciare, desemnați de Plenul 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Având în vedere că art. 44 alin. (1) lit. b 

și lit. c care prevăd condiția pentru a 

participa la concursul de promovare, în 

gradul profesional imediat superior, 

judecătorul sau procurorul trebuie să 

aibă o vechime de cel puțin 10 ani pentru 

promovarea în funcțiile de judecător de 

curte de apel și procuror la parchetul de 

pe lângă aceasta, respectiv pentru 

promovarea în funcția de procuror la 

Parchetul de pe lângă Înalta Curte de 

Casație și Justiție. De aceea considerăm 

că această condiționare de a fi numit în 

cadrul Secției de urmărire penală și 

criminalistică doar dacă procurorul are o 

vechime de cel puțin 10 ani în funcția de 

procuror sau judecător constituie 

experiența necesară pentru a ocupa 

această funcție.  
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Consiliului Superior al Magistraturii, la 

propunerea Procurorului general, precum și 

un formator din cadrul Institutului Național 

al Magistraturii. 

În prezent, în cadrul Secției pentru 

investigarea infracțiunilor din justiție 

evaluarea se face de comisii diferite 

pentru fiecare etapă a concursului, ex. 

pentru a doua etapă privind evaluarea 

activității din ultimii 5 ani, Comisia este 

formată din 2 procurori și 2 judecători 

din cadrul inspecției judiciare, desemnați 

de Plenul CSM, la propunerea 

inspectorului-șef. 

În cazul Direcției de Investigarea a 

Infracțiunilor de Criminalitate 

Organizată și Terorism comisia este 

alcătuită din 3 procurori din cadrul 

Direcției și din comisie pot face parte și 

specialiști în psihologie, resurse umane 

și alte domenii.  

În cazul Direcției Naționale Anticorupție 

comisia este alcătuită din 2 procurori de 

la DNA propuși de procurorul șef al 

direcției, 2 procurori de la Parchetul de 

pe lângă Înalta Curte de Casație și 

Justiție, propuși de Procurorul general și 

un formator propus de Institutul Național 

al Magistraturii. 

 

Inițiator: 

Császár Károly Zsolt, senator UDMR 


