Comisia specială a Camerei Deputaților și Senatului
pentru sistematizarea, unificarea și asigurarea
stabilității legislative în domeniul justiției
Nr. 4c-32/407/12.12.2017
Biroului permanent
Al
Camerei Deputaților
Vă înaintăm raportul de admitere, cu amendamente admise și amendamente respinse, asupra Propunerii legislative pentru modificarea
Legii nr.304/2004 privind organizarea judiciară (plx 417/2017).

Președinte,
Deputat Florin Iordache

Secretar,
Deputat Steluța Gustica Cătăniciu
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Comisia specială a Camerei Deputaților și Senatului
pentru sistematizarea, unificarea și asigurarea
stabilității legislative în domeniul justiției
Nr. 4c-32/407/12.12.2017
Raport
asupra Propunerii legislative pentru modificarea Legii nr.304/2004 privind organizarea judiciară
(plx417/2017)
În conformitate cu prevederile art. 95 și 115 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu modificările și completările ulterioare,
observând dispozițiile art. 8 alin. (1) și ale art. 102 din Regulamentul activităților comune ale Camerei Deputaților și Senatului, republicat, având
în vedere Hotărârea nr. 69/2017 privind constituirea Comisiei speciale comune a Camerei Deputaţilor și Senatului pentru sistematizarea,
unificarea și asigurarea stabilităţii legislative în domeniul justiţiei, modificată prin Hotărârea nr. 95/2017, în temeiul art. 75 alin. (1) teza I din
Legea fundamentală,
Comisia specială a Camerei Deputaților și Senatului pentru sistematizarea, unificarea și asigurarea stabilității legislative în domeniul
justiției a fost sesizată, prin adresa nr. Plx.417 din 13.11.2017, spre dezbatere în fond, în procedură de urgență, cu Propunerea legislativă
pentru modificarea Legii nr.304/2004 privind organizarea judiciară. Propunerea legislativă are ca inițiatori pe domnii parlamentari:
Florea Oana-Consuela, Gilia Claudia, Halici Nicuşor, Iordache Florin,
Nicolicea Eugen, Popa Ştefan-Ovidiu, Tănăsescu Alina-Elena,
Cătăniciu Steluța Gustica, Robert Marius Cazanciuc, Șerban Nicolae.
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Potrivit dispozițiilor art. 75 din Constituția României, republicată, și ale art. 92 alin. (8) pct. 2 din Regulamentul Camerei Deputaților în
vigoare, Camera Deputaților este primă Cameră sesizată.
Consiliul Legislativ, prin avizul nr. 943/2017, a avizat favorabil inițiativa legislativă, cu observații și propuneri.
Consiliul Superior al Magistraturii, ca urmare a adresei transmise de Camera Deputaților nr. Plx 417, Plx 418 și Plx 419 din 31 octombrie
2017, prin care i s-a solicitat avizarea asupra Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr. 303/2004 privind statutul
judecătorilor și procurorilor, Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciară și
Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, a comunicat Hotărârea
Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1148 din 9 noiembrie 2017, prin care a avizat negativ cele trei inițiative legislative dar a
transmis comisiei punctele de vedere raportat la inițiativa legislativă formulată de ministerul justiției la data de 24.04.2016 .
Guvernul, în Punctul de vedere transmis Parlamentului, apreciază că Parlamentul umează să decidă asupra oportunității adoptării acestei
inițiative legislative, propunând o serie de modificări și completări cu privire la actul normativ supus intervenției legislative.
Propunerea legislativă, astfel cum a intrat în procedură legislativă, are ca obiect modificarea și completarea Legii nr. 304/2004 privind
organizarea judiciară, republicată. Sunt vizate, în principal, următoarele:
-stabilirea unui termen de redactare a hotărârii judecătorești de maximum 30 de zile de la data pronunțării, care se poate prelungi, în anumite
condiții;
-stabilirea ca hotărârea de respingere a cererii de înaintare a excepției de neconstituționalitate pronunțată de ultima instanță în ierarhia instanțelor
judecătorești să fie supusă căii de atac a recursului;
-separarea atribuțiilor ce aparțin, în prezent, Consiliului Superior al Magistraturii, în sarcina Secției pentru judecători sau a Secției pentru
procurori pentru a separa cariera profesională;
-înființarea, în cadrul PÎCCJ, a Direcției pentru Investigarea Infracțiunilor Săvârșite de Judecători și Procurori, ce urmează să aibă competența de
a efectua urmărirea penală pentru infracțiunile săvârșite de judecători și procurori, inclusiv cele săvârșite de membri ai CSM și judecători și
procurori militari;
-introducerea obligativității examenului de promovare pe funcții ale procurorilor;
-elaborarea Regulamentului de ordine interioară al instanțelor judecătorești de către Secția pentru judecători a CSM.
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Membrii comisiei comune speciale au examinat propunerea legislativă pe parcursul a mai multe ședințe și, în ședința din data de 11
decembrie 2017, au adoptat, cu majoritate de voturi, un raport de admitere, cu amendamente admise, cuprinse în anexa nr. 1, și un raport cu
amendamente respinse, cuprinse în anexa nr. 2. Anexa nr. 1 și anexa nr. 2 fac parte integrantă din prezentul raport.
La ședințele comisiei, au participat reprezentanți ai următoarelor instituții și organizații: Ministerul Justiției, Consiliul Superior al
Magistraturii, Asociația Magistraților din România, Uniunea Națională a Judecătorilor din România, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de
Casație și Justiție, Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, Asociația Procurorilor din România,
reprezentanți ai mediului academic, care au propus amendamente și au făcut precizări cu privire la modificările care se impun asupra legii în
vigoare.
În raport cu obiectul și conținutul reglementării, propunerea legislativă face parte din categoria legilor organice.
Președinte,
Deputat Florin Iordache

Secretar,
Deputat Steluța Gustica Cătăniciu
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Plx 417/2017

Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară
ANEXA 1: Amendamente admise
Nr
crt
1.
2.

3.

LEGEA NR. 304/2004

INIȚIATIVA LEGISLATIVĂ
AMENDAMENTE
PLX417/2017
Lege
pentru modificarea și Nemodificat
completarea Legii nr.304/2004
privind organizarea judiciară
Art. I. - Legea nr.304/2004
privind organizarea judiciară,
republicată
în
Monitorul
Oficial al României, Partea I,
nr.827 din 13 septembrie 2005,
cu modificările și completările
ulterioare, se modifică și se
completează,
după
cum
urmează:
Consiliul Legislativ, Comisia
Articolul 2 se modifică și va
avea următorul cuprins:
ART. 2 – (1) Justiţia se
(1) Justiția se înfăptuiește de
înfăptuieşte în numele
catre judecători în numele
legii, este unică, imparţială
legii, este unica, imparțială și
şi egală pentru toţi.
egală pentru toți.
UNJR
Preluat de ALDE, PSD cu

OBSERVAȚII
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Nr
crt

LEGEA NR. 304/2004

4.

ART. 7
(2) Justiţia se realizează
în mod egal pentru toţi,
fără deosebire de rasă,
naţionalitate,
origine
etnică, limbă, religie, sex,
orientare sexuală, opinie,
apartenenţă politică, avere,
origine ori condiţie socială
sau de orice alte criterii
discriminatorii.

INIȚIATIVA LEGISLATIVĂ
PLX417/2017

AMENDAMENTE

OBSERVAȚII

modificări

5.

(2) Justiţia se realizează în mod
egal pentru toţi, fără deosebire
de rasă, naţionalitate, origine
etnică, limbă, religie, sex,
orientare
sexuală,
opinie,
apartenenţă politică, avere,
origine ori condiţie socială sau
de
orice
alte
criterii
discriminatorii, respectânduse principiul egalității de
arme,
independenţa
instanțelor și a judecătorilor,
principiul separării puterilor
şi a forţei obligatorii a
hotărârilor definitive ale
instanţei, precum și durata
rezonabilă a proceselor a
respectării
dreptului
la
apărare.
PNL, PSD
După alineatul (2) al articolului
7 se introduce un nou alineat,
alin. (3) cu următorul cuprins:
6

Nr
crt

LEGEA NR. 304/2004

INIȚIATIVA LEGISLATIVĂ
PLX417/2017

AMENDAMENTE

OBSERVAȚII

(3)
Configurația sălii de
judecată trebuie să reflecte
principiul egalității de arme în
ceea ce privește așezarea
judecătorului, procurorilor și
avocaților.
6.

ART. 9
Plenul
Consiliului
Superior al Magistraturii
funcţionează ca instanţă de
judecată
pentru
soluţionarea contestaţiilor
formulate de judecători şi
procurori
împotriva
hotărârilor pronunţate de
secţiile
Consiliului
Superior al Magistraturii,
cu excepţia celor date în
materie disciplinară.

7.

ART. 16

UDMR, PSD
Articolul 9 se modifică și va
avea următorul cuprins:
„Art. 9 - Hotărârile secţiilor pot
fi atacate la secția de
contencios administrativ a
curții de apel conform dreptului
comun.”
PSD

Corelare cu prevederile din Legea nr.
303/2004 față de faptul că hotărârile sunt
pronunțate de Secții iar contestațiile se
depun la instanța de judecată (ex. art. 40
alin. (4))

„ART. 40 - (4) Hotărârile secţiilor
pot fi atacate la sectia de
contencios administrativ a curtii
de apel conform dreptului
comun.”
ALDE, PSD

Articolul 16 se modifică și se Articolul 16 se modifică și va
competează cu un alineat nou și avea următorul cuprins:
va avea următorul cuprins:
7

Nr
crt

LEGEA NR. 304/2004
(1) Hotărârile judecătoreşti
trebuie respectate şi duse la
îndeplinire în condiţiile
legii.

8.

9.

10.

INIȚIATIVA LEGISLATIVĂ
PLX417/2017

AMENDAMENTE

OBSERVAȚII

„(1) Hotărârile judecătoreşti (1) - Se elimină
trebuie redactate în termen de cel PSD, ALDE, UDMR
mult 30 de zile de la data
pronunțării urmând ca în cazuri
temeinic motivate, acest termen
să fie prelungit cu câte 30 de zile,
de cel mult 2 ori.

Hotărârile
judecătorești
(2) Hotărârile judecătoreşti (2)
pot fi desfiinţate sau trebuie respectate şi duse la
modificate numai în căile îndeplinire în condiţiile legii.
de atac prevăzute de lege şi
exercitate
conform
dispoziţiilor legale.
(3) Hotărârile judecătoreşti pot fi
desfiinţate sau modificate numai
în căile de atac prevăzute de lege
şi exercitate conform dispoziţiilor
legale.”

(2) - Se elimină
PSD, ALDE, UDMR

(3) Hotărârile judecătoreşti
trebuie redactate în termen de
cel mult 30 de zile de la data
pronunțării. În cazuri temeinic
motivate, termenul poate fi
prelungit cu câte 30 de zile, de
cel mult două ori.
PSD, ALDE, UDMR
Articolul 17 se modifică și va
8

Nr
crt

LEGEA NR. 304/2004

INIȚIATIVA LEGISLATIVĂ
PLX417/2017

AMENDAMENTE

OBSERVAȚII

avea următorul cuprins:
ART. 17
(2)
Completul
de
divergenţă se constituie
prin
includerea
în
completul de judecată a
preşedintelui
sau
a
vicepreşedintelui instanţei,
a preşedintelui de secţie ori
a
judecătorului
din
planificarea de permanenţă.
11.
(21) În cadrul Înaltei Curţi
de Casaţie şi Justiţie
funcţionează
Completul
pentru
soluţionarea
recursului în interesul legii,
Completul
pentru
dezlegarea unor chestiuni
de drept, precum şi 4
complete de 5 judecători.

(2) Completul de divergență se
constituie prin includerea în
completul de judecată a
judecătorului din planificarea
de permanență.
UNJR, AMR
Preluat de USR, PSD, Senator
Șerban Nicolae
Alineatul (21) al articolului 19
se modifică și va avea
următorul cuprins:
(21) În cadrul Înaltei Curți de
Casație și Justiție funcționează
Completul pentru soluționarea
recursului în interesul legii,
Completul pentru dezlegarea
unor chestiuni de drept, precum
și completele de 5 judecători.
Guvernul, UNJR
Preluat de USR, PSD și
Senator Șerban Nicolae
9

Nr
crt

LEGEA NR. 304/2004

AMENDAMENTE

OBSERVAȚII

Articolul 21 se completează cu un Articolul 21 se modifică și va
nou alineat, alineatul (2) cu avea următorul cuprins:
următorul cuprins:

12.

ART. 21 - Secţia I civilă,
Secţia a II-a civilă şi Secţia
de contencios administrativ
şi fiscal ale Înaltei Curţi de
Casaţie şi Justiţie judecă
recursurile
împotriva
hotărârilor pronunţate de
curţile de apel şi a altor
hotărâri,
în
cazurile
prevăzute de lege, precum
şi recursurile declarate
împotriva
hotărârilor
nedefinitive sau a actelor
judecătoreşti, de orice
natură, care nu pot fi
atacate pe nicio altă cale,
iar cursul judecăţii a fost
întrerupt în faţa curţilor de
apel.
13.

INIȚIATIVA LEGISLATIVĂ
PLX417/2017

„ART. 21 - (1) Secţia I civilă, Art. 21 – (1) Se elimină.
Secţia a II-a civilă şi Secţia de Guvernul, Consiliul Legislativ,
contencios administrativ şi fiscal PSD, ALDE
ale Înaltei Curţi de Casaţie şi
Justiţie
judecă
recursurile
împotriva hotărârilor pronunţate
de curţile de apel şi a altor
hotărâri, în cazurile prevăzute de
lege, precum şi recursurile
declarate împotriva hotărârilor
nedefinitive sau a actelor
judecătoreşti, de orice natură,
care nu pot fi atacate pe nicio altă
cale, iar cursul judecăţii a fost
întrerupt în faţa curţilor de apel.

(2) Hotărârea de respingere a (2) Hotărârea de respingere a
10

Nr
crt

14.

LEGEA NR. 304/2004

INIȚIATIVA LEGISLATIVĂ
PLX417/2017
cererii de înaintare a excepției de
neconstituționalitate, pronunțată
de ultima instanţă în ierarhia
instanţelor judecătoreşti, este
supusă căii de atac a recursului.”

Articolul 24 se completează cu un
nou alineat, alineatul (2) cu
următorul cuprins:
ART. 24 - Completele de „ART. 24 - (1) Completele de 5
5
judecători
judecă judecători
judecă
apelurile
apelurile
împotriva împotriva hotărârilor pronunţate

AMENDAMENTE

OBSERVAȚII

cererii de înaintare a excepției
de
neconstituționalitate,
pronunțată de ultima instanţă,
este supusă căii de atac a
recursului.
ALDE, PSD
(3) Secţia I civilă, Secţia a II-a
civilă şi Secţia de contencios
administrativ şi fiscal ale
Înaltei Curţi de Casaţie şi
Justiţie
judecă
printr-un
complet diferit al acestora
recursul formulat împotriva
hotărârilor pronunțate de aceste
secții prin care a fost respinsă
cererea de sesizare a Curții
Constituționale.
CSM
Însusit de PNL, PSD
Articolul 24 se modifică și va
avea următorul cuprins:
(1) Se elimină.
PSD, ALDE, UDMR
11

Nr
crt

LEGEA NR. 304/2004
hotărârilor pronunţate în
primă instanţă de Secţia
penală a Înaltei Curţi de
Casaţie şi Justiţie, judecă
recursurile
în
casaţie
împotriva
hotărârilor
pronunţate în apel de
completele de 5 judecători
după
admiterea
în
principiu,
soluţionează
contestaţiile
împotriva
încheierilor pronunţate în
cursul judecăţii în primă
instanţă de Secţia penală a
Înaltei Curţi de Casaţie şi
Justiţie,
soluţionează
cauzele
în
materie
disciplinară potrivit legii şi
alte
cauze
date
în
competenţa lor prin lege.

15.

INIȚIATIVA LEGISLATIVĂ
PLX417/2017
în primă instanţă de Secţia penală
a Înaltei Curţi de Casaţie şi
Justiţie, judecă recursurile în
casaţie împotriva hotărârilor
pronunţate în apel de completele
de 5 judecători după admiterea în
principiu,
soluţionează
contestaţiile
împotriva
încheierilor pronunţate în cursul
judecăţii în primă instanţă de
Secţia penală a Înaltei Curţi de
Casaţie şi Justiţie, soluţionează
cauzele în materie disciplinară
potrivit legii şi alte cauze date în
competenţa lor prin lege.

AMENDAMENTE

(2) Completele de 5 judecători
soluționează recursurile împotriva
hotărârilor de respingere a cererii
de înaintare a excepției de
neconstituționalitate, pronunțate

(2) Completele de 5 judecători
soluționează și recursurile
împotriva hotărârilor
de
respingere a cererilor de
sesizarea
Curţii

OBSERVAȚII
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Nr
crt

LEGEA NR. 304/2004

INIȚIATIVA LEGISLATIVĂ
AMENDAMENTE
PLX417/2017
de ultima instanţă în ierarhia Constituţionale, pronunțate de
instanţelor judecătoreşti.”
un al complet de 5 judecători.
CSM
Preluat PNL, PSD

16.

ART. 28 - (1) Conducerea
Înaltei Curţi de Casaţie şi
Justiţie se exercită de
preşedinte, vicepreşedinte
şi colegiul de conducere.

Alineatele (1) - (3) ale
articolului 28 se modifică și
vor avea următorul cuprins:
Art. 28.- (1) Conducerea Înaltei
Curţi de Casaţie şi Justiţie se
exercită de preşedinte, doi
vicepreşedinți şi colegiul de
conducere.
Guvernul, UNJR, CSM, AMR
Preluat de USR, Senator
Șerban Nicolae, PSD

17.

(2) Preşedintele reprezintă
Înalta Curte de Casaţie şi
Justiţie în relaţiile interne şi
internaţionale.

(2) Preşedintele reprezintă
Înalta Curte de Casaţie şi
Justiţie în relaţiile interne şi
internaţionale.
Dispoziţiile
Ordonanţei Guvernului nr.
32/1998 privind organizarea
cabinetului demnitarului din
administraţia
publică
centrală, cu modificările

OBSERVAȚII
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Nr
crt

LEGEA NR. 304/2004

INIȚIATIVA LEGISLATIVĂ
PLX417/2017

AMENDAMENTE

OBSERVAȚII

ulterioare, se aplică în mod
corespunzător.
CSM
Preluat PNL, PSD
18.

Art. 28
(3)
Preşedintele,
vicepreşedintele
şi
9
judecători, aleşi pe o
perioadă de 3 ani în
adunarea
generală
a
judecătorilor,
cu
reprezentarea
fiecărei
secţii, constituie Colegiul
de conducere al Înaltei
Curţi de Casaţie şi Justiţie.
Când se dezbat probleme
economico-financiare
şi
administrative, la şedinţele
colegiului de conducere
participă
managerul
economic al Înaltei Curţi
de Casaţie şi Justiţie, care
are vot consultativ. La
şedinţele colegiilor de
conducere pot participa şi

Art. 28
(3) Președintele, vicepreședinții
și câte doi judecători de la
fiecare secție, aleşi pe o
perioadă de 3 ani în adunarea
generală
a
judecătorilor,
constituie
Colegiul
de
conducere al Înaltei Curţi de
Casaţie şi Justiţie. Când se
dezbat probleme economicofinanciare şi administrative, la
şedinţele
colegiului
de
conducere participă managerul
economic al Înaltei Curţi de
Casaţie şi Justiţie, care are vot
consultativ.
La
şedinţele
colegiilor de conducere pot
participa şi preşedinţii de secţii.
UNJR, CSM, AMR
Preluat de Senator Șerban
Nicolae și PSD
14

Nr
crt
19.

20.

21.

LEGEA NR. 304/2004
preşedinţii de secţii.
ART. 29
(1)
Colegiul
de
conducere al Înaltei Curţi
de Casaţie şi Justiţie are
următoarele atribuţii:
b) propune Consiliului
Superior al Magistraturii
judecătorii care vor face
parte din comisiile de
concurs pentru promovarea
în funcţia de judecător la
Înalta Curte de Casaţie şi
Justiţie;
c) propune Consiliului
Superior al Magistraturii
numirea,
promovarea,
transferul, suspendarea şi
încetarea din funcţie a
magistraţilor-asistenţi;

INIȚIATIVA LEGISLATIVĂ
PLX417/2017

AMENDAMENTE

OBSERVAȚII

Literele b) și c) ale alineatului (1)
al articolului 29 se modifică și
vor avea următorul curpins:
„Art. 29 (1)
b) propune Secției pentru Nemodificat
judecători a Consiliului Superior
al Magistraturii judecătorii care
vor face parte din comisiile de
concurs pentru promovarea în
funcţia de judecător la Înalta
Curte de Casaţie şi Justiţie;

c) propune Secției pentru Nemodificat
judecători a Consiliului Superior
al
Magistraturii
numirea,
promovarea,
transferul,
suspendarea şi încetarea din
funcţie a magistraţilor-asistenţi;”
Alineatele (2) și (3) ale
articolului 29 se modifică și
vor avea următorul cuprins:
(2) Colegiul de conducere
(2) Colegiul de conducere al
al Înaltei Curţi de Casaţie
Înaltei Curţi de Casaţie şi
15

Nr
crt

22.

23.

LEGEA NR. 304/2004

INIȚIATIVA LEGISLATIVĂ
PLX417/2017

AMENDAMENTE

şi Justiţie este prezidat de
către preşedinte, iar în lipsa
acestuia,
de
către
vicepreşedinte.

Justiţie este prezidat de către
preşedinte, iar în lipsa acestuia,
de către un vicepreşedinte.
Guvernul
Preluat de PSD

(3) Colegiul de conducere
al Înaltei Curţi de Casaţie
şi Justiţie se întruneşte
trimestrial sau ori de câte
ori este necesar, la
convocarea preşedintelui
Înaltei Curţi de Casaţie şi
Justiţie sau la solicitarea a
cel puţin 3 dintre membrii
săi.

(3) Colegiul de conducere al
Înaltei Curţi de Casaţie şi
Justiţie se întruneşte trimestrial
sau ori de câte ori este necesar,
la convocarea preşedintelui
Înaltei Curţi de Casaţie şi
Justiţie, a unuia dintre
vicepreședinți sau la solicitarea
a cel puţin 3 dintre membrii
săi.
Guvernul, Preluat de PSD
Articolul 301 alineatul (2) se
modifică
și
va
avea
următorul cuprins:
(2) Verificarea prevăzută la
alin. (1) se face în condițiile
prevăzute prin Regulamentul
privind
organizarea
și
funcționarea administrativă a
Înaltei Curți de Casație și

ART. 301
(2) Verificarea prevăzută la
alin. (1) se face în
condiţiile prevăzute prin
Regulamentul
privind
organizarea şi funcţionarea
administrativă a Înaltei
Curţi de Casaţie şi Justiţie.

OBSERVAȚII
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Justiție.
Raportul întocmit cu ocazia
verificărilor va fi făcut public
prin afişare pe siteul oficial al
Înaltei Curţi de Casaţie şi
Justiţie.
UNJR, AMR
Preluat de USR și PSD
24.

ART. 31 (1)
b) pentru contestaţiile
împotriva
hotărârilor
pronunţate de judecătorii
de drepturi şi libertăţi şi
judecătorii
de
cameră
preliminară de la curţile de
apel şi Curtea Militară de
Apel,
completul
de
judecată este format dintrun judecător;

25.

Articolul 31 alineatul (1)
litera b) se modifică și va
avea următorul cuprins:
b)
pentru
contestaţiile
împotriva
hotărârilor
pronunţate de judecătorii de
drepturi
şi
libertăţi
şi
judecătorii
de
cameră
preliminară de la curţile de apel
şi Curtea Militară de Apel,
completul de judecată este
format din 2 judecători
UNJR, CSM, AMR, senator
Șerban Nicolae
Preluat de ALDE și PSD
După litera g) a articolului 31
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se introduce o nouă literă, lit
h), cu următorul cuprins:
h) pentru recursurile împotriva
încheierilor prin care curţile de
apel şi Curtea Militară de Apel
resping cererile de sesizare a
Curţii
Constituţionale,
completul de judecată este
format din 3 judecători.
ALDE și PSD
26.
(3) Dacă numărul de
judecători necesar formării
completului de judecată nu
se poate asigura, acesta se
constituie cu judecători de
la
celelalte
secţii,
desemnaţi
de
către
preşedintele
sau
vicepreşedintele
Înaltei
Curţi de Casaţie şi Justiţie,
prin tragere la sorţi.

Alineatul (3) al articolului 31
se modifică și va avea
următorul cuprins:
(3) Dacă numărul de judecători
necesar formării completului
de judecată nu se poate asigura,
acesta
se
constituie
cu
judecători de la celelalte secţii,
numiți, prin tragere la sorți, de
către preşedintele sau unul
dintre cei doi vicepreşedinți ai
Înaltei Curţi de Casaţie şi
Justiţie.
UNJR , Guvernul, AMR,
Senator Șerban Nicolae, USR
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și PSD
27.
ART. 32
(1) La începutul fiecărui
an, în materie penală se
stabilesc complete de 5
judecători formate numai
din judecători din cadrul
Secţiei penale a Înaltei
Curţi de Casaţie şi Justiţie.

28.

(2) În alte materii decât cea
penală se stabilesc la
începutul fiecărui an două
complete de 5 judecători.

29.

(3)
În
compunerea
completelor prevăzute la
alin. (2) intră, de regulă,

Articolul 32 se modifică și va
avea următorul cuprins:
”Art. 32 – (1) La începutul
fiecărui an, la propunerea
președintelui
sau
a
vicepreședinților Înaltei Curți
de Casație și Justiție, Colegiul
de conducere aprobă numărul
și compunerea completelor de
5 judecători.
Guvernul, CSM, ALDE
(2)
În
materie
penală,
completele de 5 judecători sunt
formate din judecători din
cadrul Secției penale a Înaltei
Curți de Casație și Justiție.
Guvernul, UNJR, CSM
PSD, Senator Șerban Nicolae,
ALDE
(3) În alte materii decât cea
penală, completele de 5
judecători sunt formate din
19
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judecători specializaţi, în
funcţie de natura cauzei.

judecători
specializați,
în
funcție de natura cauzelor.
Guvernul, UNJR, CSM, AMR,
Senator Șerban Nicolae, PSD,
ALDE

(4)
Colegiul
de
conducere al Înaltei Curţi
de Casaţie şi Justiţie aprobă
numărul şi compunerea
completelor
de
5
judecători, la propunerea
preşedintelui
Secţiei
penale. Judecătorii care fac
parte din aceste complete
sunt desemnaţi, prin tragere
la sorţi, în şedinţă publică,
de preşedintele sau, în lipsa
acestuia,
de
vicepreşedintele
Înaltei
Curţi de Casaţie şi Justiţie.
Schimbarea
membrilor
completelor se face în mod
excepţional,
pe
baza
criteriilor obiective stabilite
de Regulamentul privind

(4) Judecătorii care fac parte
din aceste complete sunt
desemnați, prin tragere la sorți,
în
ședință
publică,
de
președintele sau, în lipsa
acestuia, de unul dintre cei doi
vicepreședinți ai Înaltei Curți
de
Casație
și
Justiție.
Schimbarea
membrilor
completelor se face în mod
excepțional, pe baza criteriilor
obiective
stabilite
de
Regulamentul
privind
organizarea și funcționarea
administrativă a Înaltei Curți de
Casație și Justiție.
Guvernul, UNJR, CSM, AMR,
Senator Șerban Nicolae, PSD,
ALDE

OBSERVAȚII

20

Nr
crt

LEGEA NR. 304/2004

INIȚIATIVA LEGISLATIVĂ
PLX417/2017

AMENDAMENTE

OBSERVAȚII

organizarea şi funcţionarea
administrativă a Înaltei
Curţi de Casaţie şi Justiţie.
31.

32.

(5) Completul de 5
judecători este prezidat de
preşedintele
sau
vicepreşedintele
Înaltei
Curţi de Casaţie şi Justiţie,
atunci când acesta face
parte din complet, potrivit
alin. (4), de preşedintele
Secţiei penale sau de
decanul de vârstă, după
caz.

(5) Completul de 5 judecători
este prezidat de președintele
Înaltei Curți de Casație și
Justiție, de unul dintre cei doi
vicepreședinți
sau
de
președinții de secție atunci
când aceștia fac parte din
complet, desemnati potrivit
alin. (4).
UNJR,
Senator
Șerban
Nicolae, PSD
(51) În cazul în care nici unul
dintre aceștia nu au fost
desemnaţi să facă parte din
completele de 5 judecători,
completul este prezidat, prin
rotaţie, de fiecare judecător, în
ordinea
vechimii
în
magistratură a acestora.
UNJR
Senator Șerban Nicolae, PSD
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33.

(6) Cauzele care intră în
competenţa
completelor
prevăzute la alin. (1) şi (2)
vor fi repartizate aleatoriu
în sistem informatizat.

34.

ART. 36
(3) În cadrul tribunalelor
funcţionează secţii sau,
după
caz,
complete
specializate pentru cauze
civile,
indiferent
de
obiectul lor sau de calitatea
părţilor, cauze penale,
cauze cu minori şi de
familie,
cauze
de
contencios administrativ şi
fiscal,
cauze
privind
conflicte de muncă şi
asigurări sociale, societăţi,
registrul
comerţului,
insolvenţă,
concurenţă
neloială sau pentru alte
materii, precum şi, în
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(6) Cauzele care intră în
competența completelor de 5
judecători sunt repartizate
aleatoriu
în
sistem
informatizat.”
Guvernul, UNJR, AMR,
Senator Șerban Nicolae, PSD
Articolul 36 alinetul (3) se
modifică
și
va
avea
următorul cuprins:
(3) În cadrul tribunalelor
funcționează, în raport cu
complexitatea
și
numărul
cauzelor secții sau, după caz,
complete specializate pentru
cauze
civile,
cauze
cu
profesionisti, cauze penale,
cauze cu minori și de familie,
cauze
de
contencios
administrativ și fiscal, cauze
privind conflicte de muncă și
asigurări sociale, insolvență,
concurență neloială sau pentru
alte
materii,
precum
și
complete specializate pentru
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raport cu natura şi numărul
cauzelor,
complete
specializate pentru cauze
maritime şi fluviale.

35.
ART. 38
(2) Localităţile care fac
parte din circumscripţiile
judecătoriilor din fiecare
judeţ se stabilesc prin
hotărâre a Guvernului, la
propunerea
ministrului
justiţiei,
cu
avizul
Consiliului Superior al
Magistraturii.
36.
ART. 41
(1) Secţiile curţilor de
apel şi ale instanţelor din
circumscripţia acestora se
înfiinţează, la propunerea
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cauze maritime și fluviale.
UNJR, AMR
Preluat de USR și PSD
Articolul 38 alinetul (2) se
modifică
și
va
avea
următorul cuprins:
(2) Localitătile care fac parte
din
circumscriptiile
judecătoriilor din fiecare judet
se stabilesc, cu avizul conform
al ministrului justitiei, prin
hotărâre a Plenului Consiliului
Superior al Magistraturii, care
se publică În Monitorul Oficial
al Romaniei, Partea I.
UNJR, PSD
Alineatul (1) al articolului 41 se
modifică și va avea următorul
curpins:
„Art. 41 - (1) Secţiile curţilor de Nemodificat
apel şi ale instanţelor din
circumscripţia
acestora
se
înfiinţează,
la
propunerea
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colegiului de conducere al
fiecărei
instanţe,
prin
hotărâre a Consiliului
Superior al Magistraturii.
Completele specializate ale
secţiilor curţilor de apel şi
ale
instanţelor
din
circumscripţia acestora se
înfiinţează de preşedintele
instanţei, la propunerea
colegiului de conducere al
fiecărei instanţe.

37.

ART. 45
(1) În funcţie de volumul
de
activitate
şi
de
complexitatea cauzelor, la
curţile de apel, tribunale şi
tribunale
specializate,
preşedintele poate fi ajutat
de 1 - 2 vicepreşedinţi, iar
la judecătorii, preşedintele
poate fi ajutat de un
vicepreşedinte.
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colegiului de conducere al
fiecărei instanţe, prin hotărâre a
Secției pentru judecători a
Consiliului
Superior
al
Magistraturii.
Completele
specializate ale secţiilor curţilor
de apel şi ale instanţelor din
circumscripţia
acestora
se
înfiinţează
de
preşedintele
instanţei, la propunerea colegiului
de conducere al fiecărei instanţe.”

AMENDAMENTE

OBSERVAȚII

Articolul 45 alinetul (1) se
modifică
și
va
avea
următorul cuprins:
Art. 45 - (1) În funcţie de
volumul de activitate şi de
complexitatea cauzelor, la
curţile de apel, tribunale,
tribunale
specializate,
judecătoriile care îşi au sediul
în reşedinţele de judeţ, precum
şi
la
judecătoriile
din
municipiul
Bucureşti,
preşedintele poate fi ajutat de 1
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- 2 vicepreşedinţi, iar la
celelalte
judecătorii,
preşedintele poate fi ajutat de
un vicepreşedinte.
Guvernul, CSM, PSD, ALDE
38.
(21) În cazul în care la
judecătorii şi tribunale
specializate
numărul
judecătorilor este mai mic
de 3, atribuţiile colegiului
de conducere se exercită de
preşedinte.
39.

Alineatul (21) al articolului 49
se modifică şi va avea
următorul cuprins:
”(21) În cazul în care la
judecătorii
şi
tribunale
specializate
numărul
judecătorilor este de 5 sau mai
mic, atribuţiile colegiului de
conducere se exercită de
preşedinte.”
Guvernul, CSM, ALDE, PSD
După alineatul (21) al
articolului 49 se introduce un
nou alineat, alin.(22), cu
următorul cuprins:
(22) Dispoziţiile alin. (21) se
aplică în mod corespunzător şi
în situaţiile în care, din motive
obiective,
colegiul
de
25
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ART. 50
(4) Adunările generale ale
judecătorilor
se
pot
convoca şi de către Plenul
Consiliului Superior al
Magistraturii sau colegiul
de conducere al instanţei.

41.

Litera e) a articolului 51 se
modifică și va avea următorul
cuprins:
„Art. 51
ART. 51
e) formulează puncte de e) formulează puncte de vedere la
vedere
la
solicitarea solicitarea
Secției
pentru
Consiliului Superior al judecători sau, după caz a Secției
pentru procurori a Consiliului
Magistraturii;
Superior al Magistraturii;”

AMENDAMENTE

OBSERVAȚII

conducere
nu
se
poate
constitui.
CSM, ALDE, PSD
Articolul 50 se modifică și va
avea următorul cuprins:
(4) Adunările generale ale
judecătorilor se pot convoca și
de către Plenul Consiliului
Superior al Magistraturii, de
Sectia pentru judecatori a
Consiliului
Superior
al
Magistraturii sau colegiul de
conducere al instanței.
UNJR, AMR
Senator Șerban Nicolae
La articolul 51 litera e) se
modifică și va avea următorul
cuprins:
e) formulează puncte de vedere
la solicitarea Plenului sau,
dupa
caz,
a
Sectiilor
Consiliului
Superior
al
Magistraturii;
UNJR, PSD
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ART. 54
(1) Cauzele date, potrivit
legii, în competenţa de
primă
instanţă
a
judecătoriei, tribunalului şi
curţii de apel se judecă în
complet format dintr-un
judecător, cu excepţia
cauzelor privind conflictele
de muncă şi de asigurări
sociale.

43.

(11) Contestaţiile împotriva
hotărârilor pronunţate în
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Alineatul (1) al articolului 54
se modifică și va avea
următorul cuprins:
(1) Cauzele date, potrivit legii,
în competenţa de primă
instanţă
a
judecătoriei,
tribunalului şi curţii de apel se
judecă în complet format dintrun judecător, cu excepţia
cauzelor privind conflictele de
muncă şi de asigurări sociale.
În condiţiile prevăzute la art.
221 alin. (2) şi art. 23 alin. (11)
din Legea nr. 303/2004,
republicată, cu modificările şi
completările
ulterioare,
judecătorii
stagiari
pot
participa, în condițiile legii, la
şedinţele de judecată ale
completelor
formate
din
judecători definitivi.
CSM, ALDE, PNL, PSD
La articolul 54 alineatul (11)
se abrogă.
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materie
penală
de
judecătorii de drepturi şi
libertăţi şi judecătorii de
cameră preliminară de la
judecătorii şi tribunale se
soluţionează în complet
format dintr-un judecător.
(12) Contestaţiile împotriva
hotărârilor pronunţate în
cursul judecăţii în materie
penală în primă instanţă de
judecătorii şi tribunale se
soluţionează în complet
format dintr-un judecător.

44.
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CSM, PSD

După alineatul (12) al
articolului 54 se introduce un
nou alineat, alin.(13), cu
următorul cuprins:
(13) Contestaţiile formulate
împotriva
hotărârilor
pronunţate în materie penală de
către judecătorii şi tribunale în
cursul judecăţii în primă
instanţă, de către judecătorii de
drepturi
şi
libertăţi
şi
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judecătorii
de
cameră
preliminară de la aceste
instanţe se soluţionează în
complet
format
din
2
judecători.
CSM, ALDE, PSD
45.

(2) Apelurile se judecă în
complet format din 2
judecători, iar recursurile,
în complet format din 3
judecători, cu excepţia
cazurilor în care legea
prevede altfel.

Alineatul (2) al articolului 54
se modifică și va avea
următorul cuprins:
(2) Apelurile și recursurile se
judecă în complet format din 3
judecători,
cu
excepţia
cazurilor în care legea prevede
altfel.”
CSM, UNJR, PNL, PSD

46.

ART. 58
(2) Când inculpatul este
militar activ, preşedintele
completului de judecată,
precum şi procurorul care
participă
la
judecarea
cauzei trebuie să facă parte
cel puţin din aceeaşi
categorie de grade.

Alineatele (2) și (3) ale
articolului 58 se abrogă.
CSM, Preluat de USR, PSD
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(3)
Când
gradul
procurorului nu face parte
din aceeaşi categorie cu
gradul inculpatului, acesta
va fi asistat de un alt
procuror cu grad din
categoria corespunzătoare,
numit de conducătorul
parchetului la care este
înregistrată cauza.
47.

48.

ART. 63
Ministerul
Public
exercită, prin procurori,
următoarele atribuţii:
k) exercită orice alte
atribuţii prevăzute de lege.

La articolul 63 a litera k) se
modifică
și
va
avea
următorul cuprins:
k) exercită atribuţiile prevăzute
de Legea 554/2004;
UNJR, PSD
După litera k) a articolului 63
se introduce litera l) cu
următorul cuprins:
l) exercită orice alte atribuţii
prevăzute de lege.
UNJR, PSD
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Alineatele (2), (3) și (5) ale
articolului 64 se modifică și
vor avea următorul cuprins:
ART. 64
(2) În soluţiile dispuse,
procurorul
este
independent, în condiţiile
prevăzute
de
lege.
Procurorul poate contesta
la Consiliul Superior al
Magistraturii, în cadrul
procedurii de verificare a
conduitei judecătorilor şi
procurorilor,
intervenţia
procurorului
ierarhic
superior, în orice formă, în
efectuarea urmăririi penale
sau în adoptarea soluţiei.

50.

INIȚIATIVA LEGISLATIVĂ
PLX417/2017

(3) Soluţiile adoptate de
procuror pot fi infirmate
motivat de către procurorul
ierarhic superior, când sunt
apreciate ca fiind nelegale.

(2) În soluţiile dispuse,
procurorul este independent, în
condiţiile prevăzute de lege.
Procurorul poate contesta la
Secția pentru procurori a
Consiliului
Superior
al
Magistraturii,
în
cadrul
procedurii de verificare a
conduitei
judecătorilor
şi
procurorilor,
intervenţia
procurorului ierarhic superior,
în orice formă, în efectuarea
urmăririi penale sau în
adoptarea soluţiei.
DIICOT,UNJR, AMR, PSD
(3) Soluţiile adoptate de
procuror pot fi infirmate
motivat de către procurorul
ierarhic superior, când sunt
apreciate ca fiind nelegale sau
netemeinice.
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Guvernul, UNJR, CSM
Senator
Șerban
Nicolae,
ALDE, PSD
51.

52.

Alineatul (5) al articolului 64 se
modifică și va avea următorul
cuprins:
„Art. 64 (5) Procurorul poate
contesta
la
Secția
pentru
procurori a Consiliului Superior
al Magistraturii, în cadrul
procedurii de verificare a
conduitei
judecătorilor
şi
procurorilor, măsura dispusă,
potrivit alin. (4), de procurorul
ierarhic superior.”

(5) Procurorul poate
contesta
la
Consiliul
Superior al Magistraturii,
în cadrul procedurii de
verificare
a
conduitei
judecătorilor
şi
procurorilor,
măsura
dispusă, potrivit alin. (4),
de procurorul ierarhic
superior.
Alineatul (3) al articolului 65 se
ART. 65
completează și va avea următorul
cuprins:
„Art. 65
(3) Controlul exercitat (3) Controlul exercitat de
de procurorul general al procurorul general al Parchetului
Parchetului de pe lângă de pe lângă Înalta Curte de
Înalta Curte de Casaţie şi Casaţie şi Justiţie, de procurorulJustiţie, de procurorul-şef şef al Direcţiei Naţionale

(5) Procurorul poate contesta
la Secția pentru procurori a
Consiliului
Superior
al
Magistraturii,
în
cadrul
procedurii de verificare a
conduitei procurorilor, măsura
dispusă, potrivit alin. (4), de
procurorul ierarhic superior.
UNJR, PSD
Alineatul (3) al articolului 65
se modifică și va avea
următorul cuprins:
(3) Controlul exercitat de
procurorul
general
al
Parchetului de pe lângă Înalta
Curte de Casaţie şi Justiţie, de
procurorul-şef al Direcţiei
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al
Direcţiei
Naţionale
Anticorupţie,
de
procurorul-şef al Direcţiei
de
Investigare
a
Infracţiunilor
de
Criminalitate Organizată şi
Terorism sau de procurorul
general al parchetului de pe
lângă curtea de apel asupra
procurorilor din subordine
se poate realiza direct sau
prin
procurori
anume
desemnaţi.

53.
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Anticorupţie, de procurorul-şef al
Direcţiei de Investigare a
Infracţiunilor de Criminalitate
Organizată
şi
Terorism,
procurorul șef al Direcției pentru
Investigarea
Infracțiunilor
Săvârșite de Judecători și
Procurori sau de procurorul
general al parchetului de pe lângă
curtea de apel asupra procurorilor
din subordine se poate realiza
direct sau prin procurori anume
desemnaţi.”

AMENDAMENTE

OBSERVAȚII

Naţionale Anticorupţie, de
procurorul-şef al Direcţiei de
Investigare a Infracţiunilor de
Criminalitate Organizată şi
Terorism, sau de procurorul
general al parchetului de pe
lângă curtea de apel asupra
procurorilor din subordine se
poate realiza direct sau prin
procurori anume desemnaţi.”
UNJR, AMR, ALDE, PSD
După
alineatul
(3)
al
articolului 65 se introduce un
nou alineat, alin.( 31), cu
următorul cuprins:
(31) Controlul exercitat de
procurorul
general
al
Parchetului de pe Lângă Înalta
Curte de Casaţie şi Justiţie , de
procurorul-şef al Direcţiei
Naţionale Anticorupţie, de
procurorul-şef al Direcţiei de
Investigare a Infracţiunilor de
Criminalitate Organizată şi
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Terorism, procurorul şef al
Direcţiei pentru Investigarea
Infracţiunilor Săvârşite de
Judecători şi Procurori sau de
procurorul
general
al
parchetului de pe lângă curtea
de apel asupra procurorilor din
subordine se poate realiza
direct sau prin procurori anume
desemnaţi."
UNJR, ALDE, PSD
54.

După
alineatul
(3)
al
1
articolului 66 se introduce
un nou alineat, alin.( 31), cu
următorul cuprins:
“(31) Nu pot ocupa functia de
ofiter sau agent de politie
judiciara,
ofiteri,
chiar
acoperiti, ai serviciilor de
informatii,
lucratori
sau
colaboratori
ai
acestora.
Anterior numirii in functie
acestia vor da o declaratie
olografă
pe
propria
răspundere ca nu fac si nu au
34
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facut parte din serviciile de
informatii, si nu sunt sau au
fost
colabaratori
sau
informatorii ai acestora.
UNJR, AMR
Preluat de PSD, UDMR
55.

ART. 67
(2) Procurorul este liber
să prezinte în instanţă
concluziile pe care le
consideră
întemeiate,
potrivit legii, ţinând seama
de probele administrate în
cauză. Procurorul poate
contesta
la
Consiliul
Superior al Magistraturii
intervenţia
procurorului
ierarhic superior, pentru
influenţarea în orice formă
a concluziilor.

56.

ART. 69

Alineatul (2) al articolului 67
se modifică și va avea
următorul cuprins:
(2) Procurorul este liber să
prezinte în instanţă concluziile
pe care le consideră întemeiate,
potrivit legii, ţinând seama de
probele administrate în cauză.
Procurorul poate contesta la
Sectia pentru procurori a
Consiliul
Superior
al
Magistraturii
intervenţia
procurorului ierarhic superior,
pentru influenţarea în orice
formă a concluziilor.
UNJR, AMR
PSD
Alineatele (1) și (3) ale articolului Alineatele

(1)

și

(3)

ale
35

Nr
crt

LEGEA NR. 304/2004

(1) Ministrul justiţiei,
când consideră necesar, din
proprie iniţiativă sau la
cererea
Consiliului
Superior al Magistraturii,
exercită controlul asupra
procurorilor, prin procurori
anume
desemnaţi
de
procurorul
general
al
Parchetului de pe lângă
Înalta Curte de Casaţie şi
Justiţie sau, după caz, de
procurorul-şef al Direcţiei
Naţionale Anticorupţie, de
procurorul-şef al Direcţiei
de
Investigare
a
Infracţiunilor
de
Criminalitate Organizată şi
Terorism ori de ministrul
justiţiei.
57.
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69 se compltează și vor avea
următorul cuprins:
„Art. 69 - (1) Ministrul justiţiei,
când consideră necesar, din
proprie iniţiativă sau la cererea
Consiliului
Superior
al
Magistraturii, exercită controlul
asupra
procurorilor,
prin
procurori anume desemnaţi de
procurorul general al Parchetului
de pe lângă Înalta Curte de
Casaţie şi Justiţie sau, după caz,
de procurorul-şef al Direcţiei
Naţionale
Anticorupţie,
de
procurorul-şef al Direcţiei de
Investigare a Infracţiunilor de
Criminalitate
Organizată
şi
Terorism, de procurorul șef al
Direcției pentru Investigarea
Infracțiunilor
Săvârșite
de
Judecători și Procurori, ori de
ministrul justiţiei.

AMENDAMENTE

OBSERVAȚII

articolului 69 se modifică și
vor avea următorul cuprins:
(1) Ministrul justiţiei, când
consideră necesar, din proprie
iniţiativă sau la cererea Secției
pentru
procurori
a
Consiliului
Superior
al
Magistraturii,
exercită
controlul asupra procurorilor,
prin
procurori
anume
desemnaţi
de
procurorul
general al Parchetului de pe
lângă Înalta Curte de Casaţie şi
Justiţie sau, după caz, de
procurorul-şef al Direcţiei
Naţionale Anticorupţie, de
procurorul-şef al Direcţiei de
Investigare a Infracţiunilor de
Criminalitate Organizată şi
Terorism ori de ministrul
justiţiei.
DIICOT, preluat de PSD

(3) Ministrul justiţiei poate (3) Ministrul justiţiei poate să (3) Ministrul justiţiei poate să
să
ceară
procurorului ceară procurorului general al ceară procurorului general al
general al Parchetului de pe Parchetului de pe lângă Înalta Parchetului de pe lângă Înalta
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lângă Înalta Curte de
Casaţie şi Justiţie sau, după
caz, procurorului şef al
Direcţiei
Naţionale
Anticorupţie
informări
asupra
activităţii
parchetelor şi să dea
îndrumări scrise cu privire
la măsurile ce trebuie luate
pentru
prevenirea
şi
combaterea eficientă a
criminalităţii.

58.

ART. 70
(3) În activitatea sa,
procurorul
general
al
Parchetului de pe lângă
Înalta Curte de Casaţie şi
Justiţie este ajutat de 3
consilieri.
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Curte de Casaţie şi Justiţie sau,
după caz, procurorului şef al
Direcţiei Naţionale Anticorupţie,
procurorului-şef al Direcţiei de
Investigare a Infracţiunilor de
Criminalitate
Organizată
şi
Terorism, procurorului șef al
Direcției pentru Investigarea
Infracțiunilor
Săvârșite
de
Judecători și Procurori informări
asupra activităţii parchetelor şi să
dea îndrumări scrise cu privire la
măsurile ce trebuie luate pentru
prevenirea şi combaterea eficientă
a criminalităţii.”

AMENDAMENTE

OBSERVAȚII

Curte de Casaţie şi Justiţie sau,
după caz, procurorului şef al
Direcţiei
Naţionale
Anticorupţie, procurorului-şef
al Direcţiei de Investigare a
Infracţiunilor
de
Criminalitate Organizată şi
Terorism, informări asupra
activităţii parchetelor şi să dea
îndrumări scrise cu privire la
măsurile ce trebuie luate pentru
prevenirea
şi
combaterea
eficientă a criminalităţii.”
UNJR, ALDE, PSD
La articolul 70, alineatul (3) se
modifică şi va avea următorul
cuprins:
„(3)
În
activitatea
sa,
procurorul
general
al
Parchetului de pe lângă Înalta
Curte de Casaţie şi Justiţie este
ajutat
de
3
consilieri.
Dispoziţiile
Ordonanţei
Guvernului nr. 32/1998 privind
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organizarea
cabinetului
demnitarului din administraţia
publică
centrală,
cu
modificările ulterioare, se
aplică în mod corespunzător.”
CSM, ALDE, PSD
59.

60.

Articolul 79 se modifică și va
avea următorul cuprins:
„Art. 79 - Parchetul de pe lângă Nemodificat
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
elaborează anual un raport
privind activitatea desfăşurată, pe
care îl prezintă Secției pentru
procurori a Consiliului Superior
al Magistraturii şi ministrului
justiţiei, nu mai târziu de luna
februarie a anului următor.
Ministrul justiţiei va prezenta
Parlamentului concluziile asupra
raportului
de
activitate
a
Parchetului de pe lângă Înalta
Curte de Casaţie şi Justiţie.”

ART. 79
Parchetul de pe lângă
Înalta Curte de Casaţie şi
Justiţie elaborează anual un
raport privind activitatea
desfăşurată, pe care îl
prezintă
Consiliului
Superior al Magistraturii şi
ministrului justiţiei, nu mai
târziu de luna februarie a
anului următor. Ministrul
justiţiei
va
prezenta
Parlamentului concluziile
asupra
raportului
de
activitate a Parchetului de
pe lângă Înalta Curte de
Casaţie şi Justiţie.
ART. 791
Alineatele (2) și (9) ale articolului Alineatele (2), (3), (9) - (11)
791 se modifică și vor avea ale articolului 791 se modifică
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(2) Direcţia de Investigare
a
Infracţiunilor
de
Criminalitate Organizată şi
Terorism se încadrează cu
procurori numiţi prin ordin
al
procurorului-şef
al
acestei direcţii, cu avizul
Consiliului Superior al
Magistraturii, în limita
posturilor prevăzute în
statul de funcţii, aprobat
potrivit legii.
(3) Pentru a fi numiţi în
cadrul
Direcţiei
de
Investigare a Infracţiunilor
de Criminalitate Organizată
şi Terorism procurorii
trebuie să aibă o bună
pregătire profesională, o
conduită
morală
ireproşabilă, o vechime de
cel puţin 6 ani în funcţia de
procuror sau judecător şi să
fi fost declaraţi admişi în

INIȚIATIVA LEGISLATIVĂ
AMENDAMENTE
PLX417/2017
următorul cuprins:
și vor avea următorul
„Art. 791
cuprins:
(2) Direcţia de Investigare a
Infracţiunilor de Criminalitate Nemodificat
Organizată şi Terorism se
încadrează cu procurori numiţi
prin ordin al procurorului-şef al
acestei direcţii, cu avizul Secției
pentru procurori a Consiliului
Superior al Magistraturii, în
limita posturilor prevăzute în
statul de funcţii, aprobat potrivit
legii.

OBSERVAȚII

„(3) Pentru a fi numiţi în cadrul
Direcţiei de Investigare a
Infracţiunilor de Criminalitate
Organizată
şi
Terorism,
procurorii trebuie să nu fi fost
sancţionaţi disciplinar, să aibă
o bună pregătire profesională, o
conduită morală ireproşabilă, o
vechime de cel puţin 8 ani în
funcţia de procuror sau
judecător şi să fi fost declaraţi
admişi în urma interviului
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urma interviului organizat
de comisia constituită în
acest scop.
62.

(9) Procurorii numiţi în
cadrul
Direcţiei
de
Investigare a Infracţiunilor
de Criminalitate Organizată
şi Terorism pot fi revocaţi
prin ordin al procuroruluişef al acestei direcţii, cu
avizul Consiliului Superior
al Magistraturii, în cazul
exercitării
necorespunzătoare
a
atribuţiilor
specifice
funcţiei sau în cazul
aplicării unei sancţiuni
disciplinare.

63.

(10) La data încetării
activităţii
în
cadrul
Direcţiei de Investigare a
Infracţiunilor
de
Criminalitate Organizată şi

AMENDAMENTE

OBSERVAȚII

organizat de comisia constituită
în acest scop”.
DIICOT
Preluat de Comisie
(9) Procurorii numiţi în cadrul
Direcţiei de Investigare a
Infracţiunilor de Criminalitate
Organizată şi Terorism pot fi
revocaţi
prin
ordin
al
procurorului-şef
al
acestei
direcţii, cu avizul Secției pentru
procurori a Consiliului Superior
al
Magistraturii,
în
cazul
exercitării necorespunzătoare a
atribuţiilor specifice funcţiei sau
în cazul aplicării unei sancţiuni
disciplinare.”

Nemodificat

„(10)
La
data
încetării
activităţii în cadrul Direcţiei de
Investigare a Infracţiunilor de
Criminalitate Organizată şi
Terorism procurorul revine la
40

Nr
crt

LEGEA NR. 304/2004
Terorism procurorul revine
la parchetul de unde
provine sau la alt parchet
unde are dreptul să
funcţioneze potrivit legii.
(11) De la data revenirii
la parchetul de unde provin
sau la alt parchet unde au
dreptul să funcţioneze
potrivit legii, procurorii
care au activat în cadrul
Direcţiei de Investigare a
Infracţiunilor
de
Criminalitate Organizată şi
Terorism îşi redobândesc
gradul
profesional
de
execuţie şi salarizarea
corespunzătoare acestuia
avute anterior sau pe cele
dobândite ca urmare a
promovării, în condiţiile
legii, în timpul desfăşurării
activităţii în cadrul acestei
direcţii.

64.
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parchetul de unde provine.

(11) De la data revenirii la
parchetul de unde provin,
procurorii care au activat în
cadrul Direcţiei de Investigare
a
Infracţiunilor
de
Criminalitate Organizată şi
Terorism
îşi
redobândesc
gradul profesional de execuţie
şi salarizarea corespunzătoare
acestuia avute anterior sau pe
cele dobândite ca urmare a
promovării, în condiţiile legii,
în timpul desfăşurării activităţii
în cadrul acestei direcţii.”
CSM, AMR, DIICOT, PSD,
ALDE

După articolul 793 se introduce un După articolul 793 se introduce
nou articol, articolul 794:
un nou articol, articolul 794, cu
41
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următorul cuprins:
„Art. 794 - Direcţia de Investigare Nemodificat
a Infracţiunilor de Criminalitate
Organizată
şi
Terorism
elaborează anual un raport
privind activitatea desfăşurată, pe
care îl prezintă Secției pentru
procurori a Consiliului Superior
al Magistraturii şi ministrului
justiţiei, nu mai târziu de luna
februarie a anului următor.
Ministrul justiţiei va prezenta
Parlamentului concluziile asupra
raportului de activitate al
Direcţiei de Investigare a
Infracţiunilor de Criminalitate
Organizată şi Terorism.”
65.

ART. 86
(1) În cadrul Direcţiei
Naţionale Anticorupţie se
pot
înfiinţa
servicii
teritoriale, servicii, birouri

Alineatul (1) al articolului 86
se modifică și va avea
următorul cuprins:
(1)
În
cadrul
Direcţiei
Naţionale Anticorupţie se pot
înfiinţa servicii teritoriale,
servicii,
birouri
şi
alte
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şi alte compartimente de
activitate, prin ordin al
procurorului şef al acestei
direcţii.

66.
ART. 87
(1) Direcţia Naţională
Anticorupţie se încadrează
cu procurori numiţi prin
ordin al procurorului şef al
Direcţiei
Naţionale
Anticorupţie, cu avizul
Consiliului Superior al
Magistraturii, în limita
posturilor prevăzute în
statul de funcţii, aprobat
potrivit legii.

67.

AMENDAMENTE

OBSERVAȚII

compartimente de activitate,
prin ordin al procurorului şef al
acestei direcţii, cu avizul
conform al Secției pentru
procurori
a
Consiliului
Superior al Magistraturii.
Guvernul, PSD, ALDE
Alineatele (1) și (2) ale
articolului 87 se modifică și vor
avea următorul cuprins:
„Art. 87 - (1) Direcţia Naţională
Anticorupţie se încadrează cu
procurori numiţi prin ordin al
procurorului şef al Direcţiei
Naţionale Anticorupţie, cu avizul
Secției pentru procurori a
Consiliului
Superior
al
Magistraturii, în limita posturilor
prevăzute în statul de funcţii,
aprobat potrivit legii.

(1)
Direcția
Națională
Anticorupție se încadrează cu
procurori numiți prin ordin al
procurorului-șef al Direcției
Naționale Anticorupție, la
propunerea Sectiei pentru
procurori
a
Consiliului
Superior al Magistraturii, in
urma concursului organizat in
acest sens, în limita posturilor
prevăzute în statul de funcții,
aprobat potrivit legii.
UNJR, AMR
Senator Șerban Nicolae, PSD
(2) Pentru a fi numiţi în (2) Pentru a fi numiţi în cadrul (2) Pentru a fi numiţi în cadrul
cadrul Direcţiei Naţionale Direcţiei Naţionale Anticorupţie, Direcţiei
Naţionale
43
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Anticorupţie,
procurorii
trebuie să aibă o bună
pregătire profesională, o
conduită
morală
ireproşabilă, o vechime de
cel puţin 6 ani în funcţia de
procuror sau judecător şi să
fi fost declaraţi admişi în
urma
unui
interviu
organizat
de
comisia
constituită în acest scop.

68.

(3) La interviu poate
participa orice procuror
care îndeplineşte condiţiile
prevăzute la alin. (2).

INIȚIATIVA LEGISLATIVĂ
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procurorii trebuie să nu fi fost
sancționați disciplinar, să aibă cel
puțin gradul de parchet de pe
lângă tribunal, o bună pregătire
profesională, o conduită morală
ireproşabilă, o vechime de cel
puţin 8 ani în funcţia de procuror
şi să fi fost declaraţi admişi în
urma interviului organizat de
comisia constituită în acest scop.
Dispozițiile art. 44 alin. (2) din
Legea nr.303/2004 se aplică în
mod corespunzător.”

AMENDAMENTE
Anticorupţie, procurorii trebuie
să nu fi fost sancţionaţi
disciplinar, să aibă o bună
pregătire
profesională,
o
conduită morală ireproşabilă,
cel puţin 8 ani vechime în
functia de procuror sau
judecător şi să fi fost declaraţi
admişi în urma unui concurs
sustinut in fata sectiei de
procurori
a
Consiliului
Superior al Magistraturii.
UNJR, AMR
Senator Șerban Nicolae
Alineatul (3) al articolului 87
se modifică și va avea
următorul cuprins:
(3) Concursul prevazut la alin.
(2) constă în:
a) un interviu transmis in
direct, sustinut in fata sectiei de
procurori
a
Consiliului
Superior al Magistraturii;
b) o probă având ca obiect
evaluarea a minim cinci
rechizitorii alese aleatoriu,

OBSERVAȚII

Pentru corelarea cu textul art. 522
din Legea nr. 303/2004 este
necesară modificarea termenului de
la litera b) la 5 ani.
PSD
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69.

(6) Comisia prevăzută la
alin. (2) este numită prin
ordin al procurorului şef al
Direcţiei
Naţionale
Anticorupţie
şi
este
formată din 3 procurori de
la
Direcţia
Naţională
Anticorupţie. Din comisie
pot face parte şi specialişti
în
psihologie,
resurse
umane şi alte domenii.

70.

(8) Procurorii numiţi în
cadrul Direcţiei Naţionale
Anticorupţie pot fi revocaţi
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precum si a altor acte întocmite
de candidaţi si considerante
relevante de acestia, din ultimii
5 ani de activitate;
UNJR, AMR
Senator Șerban Nicolae, PSD
(6) Evaluarea prevazuta de art.
4 lit b) se efectueaza de o
comisie desemnata de Sectia
pentru procurori a Consiliului
Superior
al
Magistraturi,
formata din 2 procurori
Direcția Națională Anticorupție
propusi de procurorul sef al
directiei, 2 procurori de la
Parchetul de pe langa Înalta
Curte de Casație și Justiție
propus de Procurorul General
si un formator propus de
Institutul
Național
al
Magistraturii.
UNJR, AMR
Preluat de PSD
(8) Procurorii numiți în cadrul
Direcției
Naționale
Anticorupție pot fi revocați
45
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prin ordin al procurorului
şef al Direcţiei Naţionale
Anticorupţie, cu avizul
Consiliului Superior al
Magistraturii, în cazul
exercitării
necorespunzătoare
a
atribuţiilor
specifice
funcţiei sau în cazul
aplicării unei sancţiuni
disciplinare.

71.

72.

(9) La data încetării
activităţii
în
cadrul
Direcţiei
Naţionale
Anticorupţie,
procurorul
revine la parchetul de unde
provine sau la alt parchet
unde are dreptul să
funcţioneze potrivit legii.
(91) De la data revenirii
la parchetul de unde provin
sau la alt parchet unde au
dreptul să funcţioneze,
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prin ordin al procurorului-șef al
Direcției
Naționale
Anticorupție,
cu
avizul
conform
al
sectiei
de
procurori
a
Consiliului
Superior al Magistraturii, în
cazul
exercitării
necorespunzătoare a atribuțiilor
specifice funcției sau în cazul
aplicării
unei
sancțiuni
disciplinare.
Senator
Șerban
Nicolae,
UNJR, AMR
Preluat de PSD
(9) La data încetării activității
în cadrul Direcției Naționale
Anticorupție, procurorul revine
la parchetul de unde provine.
CSM, AMR, PSD, ALDE

(91) De la data revenirii la
parchetul de unde provin,
procurorii care au activat în
cadrul Direcţiei Naţionale
46
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crt
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ART. 88
Direcţia
Naţională
Anticorupţie
elaborează
anual un raport privind
activitatea desfăşurată, pe
care îl prezintă Consiliului
Superior al Magistraturii şi
ministrului justiţiei, nu mai
târziu de luna februarie a
anului următor. Ministrul
justiţiei
va
prezenta
Parlamentului concluziile

OBSERVAȚII

Anticorupţie îşi redobândesc
gradul profesional de execuţie
şi salarizarea corespunzătoare
acestuia avute anterior sau pe
cele dobândite ca urmare a
promovării, în condiţiile legii,
în timpul desfăşurării activităţii
în cadrul direcţiei.”
CSM, ALDE, PSD

potrivit legii, procurorii
care au activat în cadrul
Direcţiei
Naţionale
Anticorupţie
îşi
redobândesc
gradul
profesional de execuţie şi
salarizarea corespunzătoare
acestuia avute anterior sau
pe cele dobândite ca
urmare a promovării, în
condiţiile legii, în timpul
desfăşurării activităţii în
cadrul direcţiei.
73.

AMENDAMENTE

Articolul 88 se modifică și va
avea următorul cuprins:
„Art. 88 - Direcţia Naţională
Anticorupţie elaborează anual un
raport
privind
activitatea
desfăşurată, pe care îl prezintă
Secției pentru procurori a
Consiliului
Superior
al
Magistraturii
şi
ministrului
justiţiei, nu mai târziu de luna
februarie a anului următor.
Ministrul justiţiei va prezenta
Parlamentului concluziile asupra
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asupra
raportului
de raportului de activitate al
activitate
al
Direcţiei Direcţiei Naţionale Anticorupţie.”
Naţionale Anticorupţie.
După articolul 88, se introduce o
secțiune nouă, Secțiunea 21 –
„Direcția pentru Investigarea
Infracțiunilor
Săvârșite
de
Judecători și Procurori”, cu
următorul cuprins:
„Art. 881 - (1) În cadrul
Parchetului de pe lângă Înalta
Curte de Casație și Justiție se
înființează
și
funcționează
Direcția
pentru
Investigarea
Infracțiunilor
Săvârșite
de
Judecători și Procurori care are
competența
de
a
efectua
urmărirea
penală
pentru
infracțiunile
săvârșite
de
judecători și procurori, inclusiv
cei care au calitatea de membri ai
Consiliului
Superior
al
Magistraturii și judecătorii și
procurorii militari.

AMENDAMENTE

OBSERVAȚII

După articolul 88 se introduce
o nouă secțiune, Secțiunea a 21
- Secția de Investigare a unor
infracțiuni
din
justiție”,
1
alcătuită din art.88 - 888, cu
următorul cuprins:
PSD
Art. 881 - (1) În cadrul
Parchetului de pe lângă Înalta
Curte de Casație și Justiție se
înființează și funcționează
Secția de Investigare a unor
infracțiuni din justiție care
are competența exclusivă de a
efectua urmărirea penală pentru
infracțiunile de corupție și a
celor
asimilate
acestora,
prevazute de Codul penal și de
Legea nr.78/2000, infracțiunile
de serviciu sau în legătură cu
acesta,
precum
și
a
infractiunilor contra înfăptuirii
48

Nr
crt

LEGEA NR. 304/2004

INIȚIATIVA LEGISLATIVĂ
PLX417/2017

AMENDAMENTE

OBSERVAȚII

justitiei săvârșite de judecători
și procurori, inclusiv cei care
au calitatea de membri ai
Consiliului
Superior
al
Magistraturii, precum și de
judecătorii
și
procurorii
militari.
Senator Șerban Nicolae
La art. 881, după alin. (1) se
introduce un nou alineat,
alin. (11), cu următorul
cuprins:

76.

77.

(2) Direcția pentru Investigarea
Infracțiunilor
Săvârșite
de
Judecători și Procurori îşi exercită
atribuţiile pe întreg teritoriul
României.

”(11) - Secția de Investigare a
unor infracțiuni din justiție
își păstrează competența de
urmărire penală și în situația în
care alături de magistrat sunt
cercetate și alte persoane.”
PSD
(2) Secția de Investigare a
unor infracțiuni din justiție
îşi exercită atribuţiile pe întreg
teritoriul României.
PSD
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AMENDAMENTE

78.

(3) Procurorii din cadrul Direcției
de efectuează în mod obligatoriu
urmărirea penală în cauzele
prevăzute la alin. (1). În cazul
infracțiunilor
săvârșite
de
judecătorii și procurorii militari,
dispozițiile articolului 56 alin. (4)
din Codul de procedură penală nu
sunt aplicabile.

(3) Procurorii din cadrul sectiei
efectuează în mod obligatoriu
urmărirea penală în cauzele
prevăzute la alin. (1). În cazul
infracțiunilor
săvârșite
de
judecătorii
și
procurorii
militari, dispozițiile articolului
56 alin. (4) din Codul de
procedură penală nu sunt
aplicabile.
UNJR, PSD

79.

(4)
Procurorul
general
al
Parchetului de pe lângă Înalta
Curte de Casaţie şi Justiţie
conduce
Direcția
pentru
Investigarea
Infracțiunilor
Săvârșite de Judecători și
Procurori
prin
intermediul
procurorului şef al acestei direcţii.
Procurorul general al Parchetului
de pe lângă Înalta Curte de
Casaţie şi Justiţie soluţionează
conflictele de competenţă apărute
între Direcția pentru Investigarea

(4) Secția de Investigare a
unor infracțiuni din justiție
este
condusa
de
către
procurorul şef al acestei sectii.
UNJR
UDMR - cu modificări

OBSERVAȚII
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Infracțiunilor
Săvârșite
de
Judecători și Procurori şi celelalte
structuri sau unităţi din cadrul
Ministerului Public.
(5) Direcția pentru Investigarea
Infracțiunilor
Săvârșite
de
Judecători și Procurori are
personalitate juridică şi sediul în
municipiul Bucureşti.

AMENDAMENTE

OBSERVAȚII

(5) Procurorul general al
Parchetului de pe lângă Inalta
Curte de Casaţie şi Justiţie
soluţionează conflictele de
competenţă apărute între Secția
de Investigare a unor
infracțiuni din justiție
şi celelalte structuri sau unităţi
din cadrul Ministerului Public.
UNJR, PSD

81.

Art. 882 - (1) Direcția pentru
Investigarea
Infracțiunilor
Săvârșite de Judecători și
Procurori
îşi
desfăşoară
activitatea potrivit principiului
legalităţii, al imparţialităţii şi al
controlului ierarhic.

Art. 882 - (1) Secția de
Investigare a unor infracțiuni
din justiție îşi desfăşoară
activitatea potrivit principiului
legalităţii, al imparţialităţii şi al
controlului ierarhic.
PSD

82.

(2) Direcția pentru Investigarea Se elimină.
Infracțiunilor
Săvârșite
de PSD, UDMR, ALDE
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Judecători și Procurori este
independentă în raport cu
instanţele judecătoreşti şi cu
parchetele de pe lângă acestea,
precum şi în relaţiile cu celelalte
autorităţi publice, exercitându-şi
atribuţiile numai în temeiul legii
şi pentru asigurarea respectării
acesteia.
Art. 883 - (1) Direcția pentru
Investigarea
Infracțiunilor
Săvârșite de Judecători și
Procurori este condusă de un
procuror şef, asimilat primadjunctului procurorului general
al Parchetului de pe lângă Înalta
Curte de Casaţie şi Justiţie, ajutat
de 2 adjuncți,
asimilați
adjunctului procurorului general
al Parchetului de pe lângă Înalta
Curte de Casaţie şi Justiţie.

AMENDAMENTE

OBSERVAȚII

Art. 883 - (1) Secția de
Investigare a unor infracțiuni
din justiție este condusă de un
procuror şef de sectie, care este
numit în funcţie de Plenul
Consiliului
Superior
al
Magistraturii dintre procurorii
ce fac parte din aceasta sectie,
in urma unui interviu transmis
in direct si publicat ulterior pe
site-ul Consiliului.
UNJR, AMR, PSD, ALDE
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(2) Procurorul-șef al Direcției
pentru Investigarea Infracțiunilor
Săvârșite de Judecători și
Procurori și adjuncții acestuia
sunt numiți în funcție și revocați
din funcție în aceleași condiții și
potrivit
aceleași
proceduri
prevăzute pentru procurorul-șef al
Direcției Naționale Anticorupție
și adjuncții acestuia, dispozițiile
art. 54 – art. 544 din Legea nr.
303/2004 aplicându-se în mod
corespunzător.
(3) Procurorul şef al Direcției
pentru Investigarea Infracțiunilor
Săvârșite de Judecători și
Procurori este ordonator terțiar de
credite.
(4) Direcția pentru Investigarea
Infracțiunilor
Săvârșite
de
Judecători
și
Procurori
funcționează cu un număr maxim
de 50 de posturi, din care 20 de
posturi de procuror și 30 de
posturi de personal auxiliar de
specialitate și personal economic

AMENDAMENTE

OBSERVAȚII

(2) Procurorul-şef al Secției de
Investigare a unor infracțiuni
din justiție şi adjunctul
acestuia sunt revocaţi din
funcţie de Plenul Consiliului
Superior al Magistraturii, în
aceleași condiții și potrivit
aceleași proceduri prevăzute
de, dispozițiile art. 55 din
Legea nr. 303/2004, care se
aplică în mod corespunzător.
UNJR, AMR, PSD, ALDE
Alin. (3) se elimină
PSD, ALDE
(4) Secția de Investigare a
unor infracțiuni din justiție
funcționează cu un număr
maxim de 20 de posturi, din
care 8 de posturi de procuror și
12 de posturi de personal
auxiliar de specialitate
PSD, ALDE
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și administrativ. Numărul maxim
de posturi poate fi modificat prin
hotărâre a Guvernului.
(5) În scopul efectuării în mod
temeinic a activităţilor de
descoperire şi de urmărire a
infracţiunilor
săvârșite
de
magistrați,
Direcția
pentru
Investigarea
Infracțiunilor
Săvârșite de Judecători și
Procurori poate folosi specialiștii
din cadrul Parchetului de pe lângă
Înalta Curte de Casație și Justiție.
Procurorul general al Parchetului
de pe lângă Înalta Curte de
Casație și Justiție stabilește
specialiștii
care
sprijină
activitatea
Direcției
pentru
Investigarea
Infracțiunilor
Săvârșite de Judecători și
Procurori.
(6)
Finanţarea
cheltuielilor
curente şi de capital ale Direcției
pentru Investigarea Infracțiunilor
Săvârșite de Judecători și

AMENDAMENTE

OBSERVAȚII

(5) În scopul efectuării în mod
temeinic a activităţilor de
descoperire şi de urmărire a
infracţiunilor din competența
sa, Secția de Investigare a
unor infracțiuni din justiție
poate folosi specialiștii din
cadrul Parchetului de pe lângă
Înalta Curte de Casație și
Justiție. Procurorul general al
Parchetului de pe lângă Înalta
Curte de Casație și Justiție
stabilește
specialiștii
care
sprijină activitatea Secției de
Investigare a unor infracțiuni
din justiție.
PSD, ALDE
(6) Finanţarea cheltuielilor
curente şi de capital ale Secției
de Investigare a unor
infracțiuni din justiție se
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Procurori se asigură de la bugetul asigură
de
la
bugetul
de stat.
Parchetului de pe lângă Înalta
Curte de Casație și Justiție.
PSD, ALDE
Art. 884 - (1) Direcția pentru Art. 884 se elimină.
Investigarea
Infracțiunilor PSD
Săvârșite de Judecători și
Procurori se poate organiza în
secţii conduse de procurori şefi
secţie, ajutaţi de procurori şefi
adjuncţi secţie. Secţiile se pot
înfiinţa şi se pot desfiinţa prin
ordin al procurorului şef al
Direcției, cu avizul secției pentru
procurori a Consiliului Superior
al Magistraturii.
(2) În cadrul Direcției pentru
Investigarea
Infracțiunilor
Săvârșite de Judecători și
Procurori funcţionează colegiul
de conducere, care hotărăşte
asupra problemelor generale de
conducere ale acestei direcţii.
(3) Colegiul de conducere al
Direcției pentru Investigarea

OBSERVAȚII

Nu mai este direcție.
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Infracțiunilor
Săvârșite
de
Judecători și Procurori este
constituit din procurorul şef,
adjuncții acestuia şi 4 procurori
aleşi în adunarea generală a
procurorilor.
(4) Dispoziţiile art. 49 alin. (3) (7)
se
aplică
în
mod
corespunzător.
Art. 885 - (1) Adunarea generală a
procurorilor Direcției pentru
Investigarea
Infracțiunilor
Săvârșite de Judecători și
Procurori se convoacă de către
procurorul şef al acestei direcţii,
anual sau ori de câte ori este
necesar.
(2) Dispoziţiile art. 51 se aplică în
mod corespunzător.
Art. 886 În exercitarea
atribuţiilor ce-i revin, procurorul
şef
al
Direcției
pentru
Investigarea
Infracțiunilor
Săvârșite de Judecători și
Procurori emite ordine cu caracter
intern.

AMENDAMENTE

Art. 885 se elimină.
PSD

OBSERVAȚII

Nu mai este direcție

884 - În exercitarea atribuţiilor Modificarea denumirii
ce-i revin, procurorul şef al
Secției de Investigare a unor Se renumerotează
infracțiuni din justiție emite
ordine cu caracter intern.
PSD
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7
Art. 88 - (1) Direcția pentru
Investigarea
Infracțiunilor
Săvârșite de Judecători și
Procurori se încadrează cu
procurori numiţi prin ordin al
procurorului şef cu avizul Secției
pentru procurori a Consiliului
Superior al Magistraturii, în
limita posturilor prevăzute în
statul de funcţii, aprobat potrivit
legii.

(2) Pentru a fi numiţi în cadrul
Direcției pentru Investigarea
Infracțiunilor
Săvârșite
de
Judecători și Procurori, procurorii
trebuie să nu fi fost sancționați
disciplinar, să aibă cel puțin
gradul de parchet de pe lângă
tribunal, o bună pregătire
profesională, o conduită morală
ireproşabilă, o vechime de cel
puţin 8 ani în funcţia de procuror
şi să fi fost declaraţi admişi în

AMENDAMENTE

OBSERVAȚII

(1) Secția de Investigare a Nu mai este direcție.
unor infracțiuni din justiție
se încadrează cu procurori
numiţi prin concurs de către
Plenul Consiliului Superior al
Magistraturii, prin ordin al
procurorului general pe o
perioada de 3 ani, cu
posibilitatea
reinvestirii
o
singura data, in conditiile alin.
3 si urmatoarele, în limita
posturilor prevăzute în statul de
funcţii, aprobat potrivit legii.
UNJR, AMR, PSD
(2) Pentru a fi numiţi în cadrul
Secției de Investigare a unor
infracțiuni
din
justiție,
procurorii trebuie să nu fi fost
sancționați
disciplinar
în
ultimii 3 ani, să aibă cel puțin
gradul de parchet de pe lângă
curte de apel, o bună pregătire
profesională, o conduită morală
ireproşabilă, o vechime de cel
puţin 18 ani în funcţia de
procuror cu minim 4 ani lucrati
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urma interviului organizat de
comisia constituită în acest scop.
Dispozițiile art. 44 alin. (2) din
Legea nr. 303/2004 se aplică în
mod corespunzător.

AMENDAMENTE
efectiv in cadrul unui parchet
de pe langa o curte de apel, şi
să fi fost declaraţi admişi în
urma concursului organizat de
Secția pentru procurori a
Consiliului
Superior
al
Magistraturii în acest scop.
UNJR, PSD

94.

(3) La interviu poate participa Se elimină.
orice procuror care îndeplineşte PSD
condiţiile prevăzute la alin. (2).

95.

(4) Interviul constă în verificarea
pregătirii
profesionale,
a
capacităţii de a lua decizii şi de aşi
asuma
răspunderea,
a
rezistenţei la stres, precum şi altor
calităţi specifice.
(5) La evaluarea candidaţilor vor
fi avute în vedere şi activitatea
desfăşurată
de
procurori,
cunoaşterea unei limbi străine şi
cunoştinţele de operare pe
calculator.

96.

OBSERVAȚII

Nu mai este direcție.

Se elimină.
PSD

Nu mai este direcție.

Se elimină.
PSD

Nu mai este direcție.
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(6) Comisia prevăzută la alin. (2)
este numită prin ordin al
procurorului şef al Direcției
pentru Investigarea Infracțiunilor
Săvârșite de Judecători și
Procurori şi este formată din
procurorul-șef și cei doi adjuncți
ai acestuia de la Direcția pentru
Investigarea
Infracțiunilor
Săvârșite de Judecători și
Procurori. Din comisie pot face
parte şi specialişti în psihologie,
resurse umane şi alte domenii.
(7) Procurorul şef al Direcției
pentru Investigarea Infracțiunilor
Săvârșite de Judecători și
Procurori
evaluează,
anual,
rezultatele obţinute de procurorii
din cadrul direcției.
(8) Procurorii numiţi în cadrul
Direcției pentru Investigarea
Infracțiunilor
Săvârșite
de
Judecători și Procurori pot fi
revocaţi prin ordin al procurorului
şef
al
Direcției
pentru
Investigarea
Infracțiunilor

AMENDAMENTE

OBSERVAȚII

Se elimină.
PSD

Nu mai este direcție.

Se elimină.
PSD

Nu mai este direcție.

Se elimină.
PSD

Nu mai este direcție.
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Săvârșite de Judecători și
Procurori, cu avizul Secției pentru
procurori a Consiliului Superior
al
Magistraturii,
în
cazul
exercitării necorespunzătoare a
atribuţiilor specifice funcţiei sau
în cazul aplicării unei sancţiuni
disciplinare.
(9) La data încetării activităţii în
cadrul
Direcției
pentru
Investigarea
Infracțiunilor
Săvârșite de Judecători și
Procurori, procurorul revine la
parchetul de unde provine sau la
alt parchet unde are dreptul să
funcţioneze potrivit legii.
(10) De la data revenirii la
parchetul de unde provin sau la
alt parchet unde au dreptul să
funcţioneze,
potrivit
legii,
procurorii care au activat în
cadrul
Direcției
pentru
Investigarea
Infracțiunilor
Săvârșite de Judecători și
Procurori îşi redobândesc gradul
profesional de execuţie şi

AMENDAMENTE

OBSERVAȚII

(3) La data încetării activităţii
în
cadrul
Secției
de
Investigare a unor infracțiuni
din justiție, procurorul revine
la parchetul de unde provine.
UNJR, AMR, PSD
(4) De la data revenirii la
parchetul de unde provin,
procurorii care au activat în
cadrul Secției de Investigare a
unor infracțiuni din justiție
își
redobândesc
gradul
profesional de execuție și
salarizarea
corespunzătoare
acestuia avute anterior sau pe
cele dobândite ca urmare a
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salarizarea
corespunzătoare
acestuia avute anterior sau pe cele
dobândite
ca
urmare
a
promovării, în condiţiile legii, în
timpul desfăşurării activităţii în
cadrul direcţiei.
(11) Dispoziţiile art. 48 alin. (10)
şi (11) din Legea nr. 303/2004,
republicată, se aplică în mod
corespunzător.

AMENDAMENTE

OBSERVAȚII

promovării, în condițiile legii,
în timpul desfășurării activității
în cadrul Secției.
Senator Șerban Nicolae

(5) Dispoziţiile art. 48 alin.
(10) şi (11) din Legea
nr.303/2004, republicată, cu
modificările și completările
ulterioare se aplică în mod
corespunzător.
Consiliul Legislativ, ALDE
- de verificat de către legislativ
corelări.

Legea 303/2004 - Art. 48
(10) Nu pot fi numiţi în funcţii de
conducere judecătorii care au făcut
parte din serviciile de informaţii
înainte de 1990 sau au colaborat cu
acestea ori judecătorii care au un
interes personal, ce influenţează sau
ar putea influenţa îndeplinirea cu
obiectivitate şi imparţialitate a
atribuţiilor prevăzute de lege.
(11) Judecătorii care participă la
concurs sau examen, precum şi cei
propuşi pentru o funcţie de
conducere sunt obligaţi să dea o
declaraţie pe proprie răspundere din
care să rezulte că nu au făcut parte
din serviciile de informaţii înainte
de 1990 şi nici nu au colaborat cu
acestea, precum şi o declaraţie de
interese care se actualizează anual
sau în termen de 15 zile de la
apariţia unei schimbări sau de la
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data la care judecătorul a luat
cunoştinţă despre aceasta.

103.

Art. 888 - (1) Atribuţiile Direcției
pentru Investigarea Infracțiunilor
Săvârșite de Judecători și
Procurori sunt următoarele:
a) efectuarea urmăririi penale, în
condiţiile prevăzute în Codul de
procedură
penală,
pentru
infracţiunile
săvârşite
de
judecători și procurori, inclusiv
cei care au calitatea de membri ai
Consiliului
Superior
al
Magistraturii, precum și de
judecătorii și procurorii militari;

104.

b) conducerea, supravegherea şi Litera b) se elimină.
controlul actelor de cercetare Senator Robert Cazanciuc,
penală, efectuate din dispoziţiile UDMR
procurorului de către ofiţerii de
poliţie judiciară, în cauzele
privind infracţiunile prevăzute la
lit. a);

105.

c)

sesizarea

instanţelor

Art. 886 - (1) Atribuţiile Secției
de Investigare a unor
infracțiuni din justiție sunt
următoarele:
a) efectuarea urmăririi penale,
în condiţiile prevăzute în Codul
de procedură penală, pentru
infracţiunile prevăzute la art.
881 alin. (1);
PSD

c)

sesizarea

instanţelor
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judecătoreşti
pentru
luarea
măsurilor prevăzute de lege şi
pentru judecarea cauzelor privind
infracţiunile prevăzute la lit. a);
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judecătoreşti pentru luarea
măsurilor prevăzute de lege şi
pentru judecarea cauzelor
privind infracţiunile prevăzute
la lit. a);
PSD

106.

d) participarea, în condiţiile legii, Nemodificat
la şedinţele de judecată;

107.

e) exercitarea căilor de atac Nemodificat
împotriva
hotărârilor
judecătoreşti,
în
condiţiile
prevăzute de lege;

108.

f) elaborarea raportului anual Se elimină.
privind
activitatea
Direcției PSD
pentru Investigarea Infracțiunilor
Săvârșite de Judecători și
Procurori şi prezentarea acestuia
Secției pentru procurori a
Consiliului
Superior
al
Magistraturii
şi
ministrului
justiţiei, nu mai târziu de luna
februarie a anului următor.

Nu mai este direcție.
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Parlamentului concluziile asupra
raportului de activitate al
Direcţiei;

AMENDAMENTE

109.

g) constituirea şi actualizarea
bazei de date în domeniul
infracțiunilor aflate în domeniul
de competență;
h) exercitarea altor atribuţii
prevăzute de lege.

110.

(2) Direcția pentru Investigarea (2) Se elimină
Infracțiunilor
Săvârșite
de PSD
Judecători și Procurori exercită
drepturile
şi
îndeplinește
obligațiile procedurale prevăzute
de lege, în cauzele privind
infracţiunile
atribuite
prin
prezenta lege în competenţa sa.”

111.

OBSERVAȚII

Nu mai este direcție.

Art. 887 - Secția de
Investigare a unor infracțiuni
din justiție elaborează anual
un raport privind activitatea
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desfăşurată, pe care îl prezintă
Plenului Consiliului Superior al
Magistraturii.
PSD
112.

(2) *** Abrogat
Legea nr. 255/2013

113.

ART. 94

de

(1) În funcţie de volumul
de activitate, la parchetele
de pe lângă curţile de apel
şi tribunale, procurorul
general sau, după caz,
prim-procurorul poate fi
ajutat de 1 - 2 adjuncţi, iar
la parchetele de pe lângă

Alineatul (2) al articolului 90
se modifică și va avea
următorul cuprins:
(2) În raport cu natura şi
numărul cauzelor, în cadrul
parchetelor de pe lângă
judecătorii pot funcţiona secţii
specializate.
Guvernul, CSM, PSD
Alineatul (1) al articolului 94
se modifică şi va avea
următorul cuprins:
Art. 94 - (1) În funcţie de
volumul de activitate, la
parchetele de pe lângă curţile
de apel, tribunale, judecătoriile
care îşi au sediul în reşedinţele
de judeţ, precum şi parchetele
de pe lângă judecătoriile din
municipiul
Bucureşti,
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tribunalele pentru minori şi
familie şi judecătorii, primprocurorul poate fi ajutat
de un adjunct.

procurorul general sau, după
caz, prim-procurorul poate fi
ajutat de 1 - 2 adjuncţi, iar la
parchetele
de
pe
lângă
tribunalele pentru minori şi
familie şi celelalte judecătorii,
prim-procurorul poate fi ajutat
de un adjunct.
Guvernul, CSM, PSD

ART. 101

Articolul 101 se modifică și va
avea următorul cuprins:
Art. 101 – Când persoana
cercetată este militar activ,
urmărirea penală se efectuează
de procurorul militar, indiferent
de gradul militar al persoanei
cercetate.
Guvernul, CSM, UNJR, PSD

(1) Când inculpatul este
militar activ, procurorul
militar care efectuează
urmărirea penală trebuie să
facă parte cel puţin din
aceeaşi categorie de grade.
(2)
Când
gradul
procurorului nu face parte
din aceeaşi categorie cu
gradul inculpatului, acesta
va fi asistat de un alt
procuror cu grad din
categoria corespunzătoare,
numit de conducătorul

OBSERVAȚII

A fost adoptat amendament similar in
cazul judecatorilor, se impune pentru
identitate de ratiune si la procurori.
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parchetului la care este
înregistrată cauza.
115.

După alineatul (1) al articolului
103 se introduce un nou
alineat, alin.(11), cu următorul
cuprins:
(11) Institutul Naţional al
Magistraturii poate desfăşura
acţiuni de cooperare cu
instituţii
de
formare
profesională a judecătorilor şi
procurorilor din alte state, cu
aprobarea
prealabilă
a
Consiliului
Superior
al
Magistraturii. În condiţiile
stabilite prin hotărâre a
Guvernului, Institutul Naţional
al Magistraturii poate suporta
din bugetul propriu sau, după
caz, din fonduri externe
cheltuielile efectuate pentru
participarea
reprezentanţilor
instituţiilor din alte state la
acţiunile
de
cooperare
desfăşurate în România.
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Guvernul, CSM, UNJR, PSD
116.

ART. 106
(2) Directorul Institutului
Naţional al Magistraturii
este ordonator secundar de
credite.

117.

ART. 108
(3) Salarizarea personalului
de instruire al Institutului
Naţional al Magistraturii la
plata cu ora se face în
funcţie de numărul de ore
de seminar sau curs
susţinute, de indemnizaţia
brută lunară a funcţiei de
judecător la Înalta Curte de
Casaţie şi Justiţie şi de
norma didactică stabilită
conform art. 80 alin. (2)

Alineatul (2) al articolului 106
se modifică și va avea
următorul cuprins:
(2)
Directorul
Institutului
Naţional al Magistraturii este
ordonator terțiar de credite.
Guvernul, CSM
ALDE, PSD
Alineatul (3) al articolului 108
se modifică și va avea
următorul cuprins:
(3) Salarizarea personalului de
instruire al Institutului Național
al Magistraturii, la plata cu ora,
se face în funcție de activitățile
desfășurate și de indemnizația
brută lunară maximă a unui
judecător cu funcție de execuție
la Înalta Curte de Casație și
Justiție, cu vechimea cea mai
mare în muncă și în funcție,
astfel:
a) în cazul activităților de
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Statutul
personalului didactic, cu
modificările şi completările
ulterioare.
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predare de tip curs sau
conferință, orele efectuate se
înmulțesc cu un coeficient de
2,5;
b) în cazul activităților de
seminar, precum și a altor
activități
didactice
și/sau
conexe procesului de formare
inițială și continuă, orele
efectuate se înmulțesc cu un
coeficient de 1,5;
c) celelalte activități specifice
formării inițiale și continue vor
fi cuantificate pe baza unei
metodologii aprobate prin
hotărâre a Consiliului științific
al Institutului.
Guvernul, CSM, PSD, ALDE
După articolul 113 se introduc
două noi articole, art. 1131 și
art.1132, cu următorul cuprins:
Art. 1131 - (1) Asistenții
judiciari sunt supuși unor
evaluări
privind
calitatea
activității din 2 în 2 ani. Prima
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evaluare a asistenților judiciari
se face la 1 an de la numirea în
funcție.
(2) Evaluarea prevăzută la alin.
(1) se face de președintele
tribunalului în cadrul căruia își
desfășoară activitatea asistentul
judiciar. Criteriile de evaluare a
activității
profesionale
a
judecătorilor şi procurorilor
prevăzute de lege se aplică în
mod
corespunzător
și
asistenților judiciari, raportat la
atribuțiile exercitate de aceștia
potrivit legii.
(3)
Asistenții
judiciari
nemulțumiți de calificativul
acordat pot face contestație la
ministrul justiției, în termen de
30 de zile de la comunicare. În
soluționarea
contestației,
ministrul justiţiei poate solicita
conducătorului
tribunalului
orice informații pe care le
consideră necesare și va
proceda la audierea asistentului
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judiciar.
(4) Asistentul judiciar care
primește în urma evaluării
calificativul
"nesatisfăcător"
este eliberat din funcție pentru
incapacitate profesională de
către ministrul justiţiei.
(5) Asistenții judiciari pot fi
eliberați din funcție şi ca
urmare a reducerii numărului
de posturi, în raport cu volumul
de activitate al instanței.
Guvernul, AMR, ALDE, PSD
Art. 1132 - Sancțiunile aplicate
asistenților
judiciari
şi
eliberarea din funcție a acestora
se
comunică
Consiliului
Economic
şi
Social
de
ministrul justiţiei.
Guvernul, AMR, PSD, ALDE
Alineatul (3) al articolului 116 se Alineatul (3) al articolului 116
completează și va avea următorul se modifică și va avea
următorul cuprins:
cuprins:
„Art. 116
(3) Curţile de apel şi (3) Curţile de apel şi parchetele Alin. (3) se elimină.
parchetele de pe lângă de pe lângă aceste curţi, Înalta PSD, ALDE
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aceste curţi, Înalta Curte de
Casaţie
şi
Justiţie,
Parchetul de pe lângă Înalta
Curte de Casaţie şi Justiţie
şi
Direcţia
Naţională
Anticorupţie, Direcţia de
Investigare a Infracţiunilor
de Criminalitate Organizată
şi
Terorism
au,
de
asemenea, în structură un
compartiment
de
documentare
şi
un
compartiment
de
informatică
juridică.
Compartimentele
de
informatică juridică se pot
organiza şi în structura
tribunalelor, a tribunalelor
specializate,
a
judecătoriilor
şi
a
parchetelor de pe lângă
aceste instanţe.

121.

ART. 120

INIȚIATIVA LEGISLATIVĂ
PLX417/2017
Curte de Casaţie şi Justiţie,
Parchetul de pe lângă Înalta Curte
de Casaţie şi Justiţie, Direcţia
Naţională Anticorupţie, Direcţia
de Investigare a Infracţiunilor de
Criminalitate
Organizată
şi
Terorism și Direcția pentru
Investigarea
Infracțiunilor
Săvârșite de Judecători și
Procurori au, de asemenea, în
structură un compartiment de
documentare şi un compartiment
de
informatică
juridică.
Compartimentele de informatică
juridică se pot organiza şi în
structura
tribunalelor,
a
tribunalelor
specializate,
a
judecătoriilor şi a parchetelor de
pe lângă aceste instanţe.”

AMENDAMENTE

OBSERVAȚII

Alineatele (1) și (3) ale articolului
120 se modifică și vor avea
următorul cuprins:
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(1)
În
vederea
informatizării
activităţii
instanţelor şi parchetelor,
preşedintele Înaltei Curţi
de Casaţie şi Justiţie,
ministrul
justiţiei,
procurorul
general
al
Parchetului de pe lângă
Înalta Curte de Casaţie şi
Justiţie sau, după caz,
procurorul-şef al Direcţiei
Naţionale Anticorupţie şi
procurorul-şef al Direcţiei
de
Investigare
a
Infracţiunilor
de
Criminalitate Organizată şi
Terorism iau măsuri pentru
dotarea
tehnică
corespunzătoare a acestora.

122.
(2)
Numărul
informaticienilor
se
stabileşte
de
către

INIȚIATIVA LEGISLATIVĂ
AMENDAMENTE
PLX417/2017
„Art.120 - (1) În vederea Alin. (1) se elimină.
informatizării
activităţii ALDE, PSD
instanţelor
şi
parchetelor,
preşedintele Înaltei Curţi de
Casaţie şi Justiţie, ministrul
justiţiei, procurorul general al
Parchetului de pe lângă Înalta
Curte de Casaţie şi Justiţie sau,
după caz, procurorul-şef al
Direcţiei Naţionale Anticorupţie,
procurorul-şef al Direcţiei de
Investigare a Infracţiunilor de
Criminalitate
Organizată
şi
Terorism și procurorul șef al
Direcției pentru Investigarea
Infracțiunilor
Săvârșite
de
Judecători și Procurori iau măsuri
pentru
dotarea
tehnică
corespunzătoare a acestora.
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Alineatul (2) al articolului 120
se modifică și va avea
următorul cuprins:
(2) Numărul informaticienilor
se
stabileşte
de
către
preşedintele instanţei sau, după
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preşedintele instanţei sau,
după
caz,
de
către
conducătorul parchetului,
cu avizul conform al
direcţiei de specialitate din
cadrul
Ministerului
Justiţiei,
respectiv
al
compartimentului
informatic
din
cadrul
Parchetului de pe lângă
Înalta Curte de Casaţie şi
Justiţie.
(3) În cazul Înaltei Curţi de
Casaţie şi Justiţie, al
Direcţiei
Naţionale
Anticorupţie şi al Direcţiei
de
Investigare
a
Infracţiunilor
de
Criminalitate Organizată şi
Terorism, avizul prevăzut
la alin. (2) nu este necesar.

INIȚIATIVA LEGISLATIVĂ
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caz, de către
parchetului.
CSM, ALDE

(3) În cazul Înaltei Curţi de
Casaţie şi Justiţie, al Direcţiei
Naţionale
Anticorupţie,
al
Direcţiei de Investigare a
Infracţiunilor de Criminalitate
Organizată şi Terorism și al
Direcției pentru Investigarea
Infracțiunilor
Săvârșite
de
Judecători și Procurori, avizul
prevăzut la alin. (2) nu este
necesar.”

OBSERVAȚII

conducătorul

Alineatul (3) al articolului 120
se elimină.
ALDE, PSD

La articolul 120, după alineatul
(5) se introduce un nou alineat,
alin. (6), cu următorul cuprins:
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(6) Specialiştii IT din cadrul
instanțelor și parchetelor, din
cadrul aparatului propriu al
Consiliului
Superior
al
Magistraturii şi al instituţiilor
aflate în coordonarea acestuia,
al Ministerului Justiției şi al
Inspecţiei Judiciare beneficiază
de aceleaşi drepturi salariale ca
specialiştii
din
cadrul
Parchetului de pe lângă Înalta
Curte de Casație și Justiție
stabilite potrivit legislației
privind salarizarea personalului
plătit din fonduri publice.
Guvernul, UNJR, AMR
Senator Șerban Nicolae
ALDE, PSD
125.

(7) Personalul prevăzut la
alin.(2)
beneficiază
de
drepturile salariale prevăzute
pentru specialiștii de la art.116
alin.(5) din prezenta lege.
DIICOT, preluat de PSD,
ALDE
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După articolul 1201 se introduc
două trei articole, articolele
1202 -1204, cu următorul
cuprins:
„Art. 1202 – (1) În vederea
efectuării cu celeritate şi în
mod temeinic a activităţilor de
descoperire şi de urmărire a
infracţiunilor din domeniul
economic, financiar, fiscal și
vamal, în cadrul parchetelor de
pe
lângă
tribunale
funcţionează, prin detaşare,
ofiţeri şi agenţi de de poliţie
judiciară, în limita posturilor
aprobate potrivit legii.
(2) Ofiţerii şi agenţii de poliţie
judiciară efectuează acte de
cercetare penală în cauzele
prevăzute la alin. (1), în care
urmărirea penală se efectuează
obligatoriu de procuror ori în
care procurorul a dispus
preluarea în vederea efectuării
urmăririi penale, conform
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prevederilor articolului 324
alin. (2) din Codul de
procedură penală.
(3) Ofițerii şi agenţii de poliție
judiciară prevăzuți la alin. (1)
pot efectua acte de cercetare
penală și în cauzele preluate de
parchetul de pe lângă curtea de
apel de la parchetele de pe
lângă tribunale.
(4) Ofiţerii şi agenţii de poliţie
judiciară efectuează numai
acele acte de cercetare penală
dispuse de procurori, sub
directa
conducere,
supravegherea şi controlul
nemijlocit al acestora.
(5) Dispoziţiile procurorilor
sunt obligatorii pentru ofiţerii
şi agenţii de politie judiciară,
actele întocmite de aceştia din
dispoziţia scrisă a procurorilor
fiind efectuate în numele
acestora.
Art.1203 – (1) Ofiţerii şi agenţii
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de poliţie judiciară prevăzuţi la
art. 1202 sunt detaşaţi în cadrul
parchetelor, la propunerea
nominală
a
procurorului
general al Parchetului de pe
lângă Înalta Curte de Casaţie şi
Justiţie, de către ministrul
afacerilor interne, pe o
perioadă de cel mult 6 ani, cu
posibilitatea prelungirii din 3 în
3 ani, cu acordul acestora.
(2) Numirea în funcţii a
ofiţerilor şi agenţilor de poliţie
judiciară se face prin ordin al
procurorului
general
al
Parchetului de pe lângă Înalta
Curte de Casaţie şi Justiţie la
parchetele prevăzute la art.
1202 alin. (1).
(3) Încetarea detaşării ofiţerilor
şi agenţilor de poliţie judiciară
se poate dispune înaintea
perioadei prevăzute la alin. (1),
prin
ordin
motivat
al
procurorului
general
al
Parchetului de pe lângă Înalta
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Curte de Casaţie şi Justiţie.
(4) Pe durata detaşării, ofiţerii
şi agenţii de poliţie judiciară nu
pot primi de la organele
ierarhic superioare nici o
însărcinare.
(5) Ofiţerii şi agenţii de poliţie
judiciară detaşaţi în condiţiile
prezentul articol au drepturile
şi obligaţiile prevăzute de lege
pentru ofiţerii de poliţie, cu
excepţiile prevăzute în prezenta
lege şi beneficiază, în mod
corespunzător, de drepturile
prevăzute la art. 13 şi 23 din
Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr. 27/2006 privind
salarizarea şi alte drepturi ale
judecătorilor, procurorilor şi
altor categorii de personal din
sistemul justiţiei, aprobată cu
modificări şi completări prin
Legea
nr.
45/2007,
cu
modificările şi completările
ulterioare.
(6) Salariul de bază și sporurile
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ofiţerilor şi agenţilor de poliţie
judiciară detaşaţi sunt cele
prevăzute pentru ofițerii şi
agenţii de poliție judiciară din
cadrul Direcției Naționale
Anticorupție, reduse cu 20%.
(7) Drepturile salariale sunt
suportate
din
bugetul
Ministerului Public și se acordă
de către parchetul unde este
detașat.
Art. 1204 – (1) Atribuţiile
prevăzute de lege pentru
ministrul afacerilor interne
privind
drepturile
şi
răspunderile ce revin ofiţerilor
şi agenţilor de poliţie judiciară
detaşaţi
se
exercită
de
procurorul
general
al
Parchetului de pe lângă Înalta
Curte de Casaţie şi Justiţie.
(2)
Atribuţiile
privind
acordarea gradelor profesionale
pentru ofiţerii şi agenţii de
poliţie judiciară detaşaţi se
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exercită de ministrul afacerilor
interne,
la
propunerea
procurorului
general
al
Parchetului de pe lângă Înalta
Curte de Casaţie şi Justiţie.
(3) Procurorul general al
Parchetului de pe lângă Înalta
Curte de Casaţie şi Justiţie
evaluează anual activitatea
ofiţerilor şi agenţilor de poliţie
judiciară detaşaţi, în condiţiile
legii.
(4) Dispoziţiile art. 6 din Legea
nr.364/2004 republicată se
aplică în mod corespunzător în
raport de activitatea ofiţerilor şi
agenţilor de poliţie judiciară.
(5) Funcţia de ofiţer şi agent de
poliţie judiciară prev. La art.
alin.
(1)
este
1202
incompatibilă cu orice altă
funcţie publică sau privată, cu
excepţia funcţiilor didactice din
învăţământul superior.
(6) Numărul ofițerilor şi
agenţilor de poliție judiciară
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ART. 121

(2) Numărul personalului
Jandarmeriei
Române
necesar pentru aplicarea
prevederilor alin. (1) se
stabileşte prin hotărâre a
Guvernului, la propunerea
ministrului
justiţiei
şi
ministrului administraţiei şi
internelor, precum şi a
preşedintelui Înaltei Curţi
de Casaţie şi Justiţie.
128.

INIȚIATIVA LEGISLATIVĂ
PLX417/2017

AMENDAMENTE

OBSERVAȚII

din
cadrul
parchetelor
prevăzute la art. 1202 alin. (1),
precum și repartizarea acestora
se stabilește, în funcţie de
necesităţi,
prin ordin al
procurorului
general
al
Parchetului de pe lângă Înalta
Curte de Casaţie şi Justiţie.”
CSM, PSD, ALDE
Alineatul (2) al articolului 121
se modifică și va avea
următorul cuprins:
(2)
Numărul
personalului
Jandarmeriei Române necesar
pentru aplicarea prevederilor
alin. (1) se stabileşte prin
hotărâre a Guvernului, la
propunerea ministrului justiţiei
şi
ministrului
afacerilor
interne,
precum
şi
a
preşedintelui Înaltei Curţi de
Casaţie şi Justiţie”.
Guvernul, DIICOT, ALDE,
PSD
Articolul 124 se completează și Articolul 124 se modifică și va
va avea următorul cuprins:
avea următorul cuprins:
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ART. 124
Modul de utilizare a
personalului de poliţie
pentru asigurarea protecţiei
judecătorilor
şi
procurorilor, precum şi
modul de utilizare a
personalului Jandarmeriei
Române pentru asigurarea
pazei sediilor instanţelor
judecătoreşti şi parchetelor,
a bunurilor şi valorilor
aparţinând
acestora,
supravegherea accesului şi
menţinerea
ordinii
interioare se stabilesc prin
protocol încheiat între
Înalta Curte de Casaţie şi
Justiţie, Parchetul de pe
lângă Înalta Curte de
Casaţie şi Justiţie, Direcţia
Naţională
Anticorupţie,
Direcţia de Investigare a
Infracţiunilor
de
Criminalitate Organizată şi
Terorism sau, după caz,
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„Art. 124 - Modul de utilizare a Art. 124 se elimină.
personalului de poliţie pentru ALDE
asigurarea protecţiei judecătorilor
şi procurorilor, precum şi modul
de utilizare a personalului
Jandarmeriei Române pentru
asigurarea
pazei
sediilor
instanţelor
judecătoreşti
şi
parchetelor, a bunurilor şi
valorilor aparţinând acestora,
supravegherea
accesului
şi
menţinerea ordinii interioare se
stabilesc prin protocol încheiat
între Înalta Curte de Casaţie şi
Justiţie, Parchetul de pe lângă
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie,
Direcţia Naţională Anticorupţie,
Direcţia
de
Investigare
a
Infracţiunilor de Criminalitate
Organizată şi Terorism, Direcția
pentru Investigarea Infracțiunilor
Săvârșite de Judecători și
Procurori
sau, după caz,
Ministerul Justiţiei şi Ministerul
Afacerilor Interne.”
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Justiţiei
şi
Afacerilor
Alineatele (4) și (5) al articolului Alineatele (4) și (5) ale
126 se completează și vor avea articolului 126 se modifică și
vor avea următorul cuprins:
următorul cuprins:

129.

(4) Personalul din cadrul
departamentului
economico-financiar
şi
administrativ este încadrat
de către preşedintele Înaltei
Curţi de Casaţie şi Justiţie,
procurorul
general
al
Parchetului de pe lângă
Înalta Curte de Casaţie şi
Justiţie, procurorul-şef al
Direcţiei
Naţionale
Anticorupţie, procurorulşef
al
Direcţiei
de
Investigare a Infracţiunilor
de Criminalitate Organizată
şi Terorism, preşedintele
curţii de apel sau, după caz,

„Art. 126
(4)
Personalul
din
cadrul Se elimină
departamentului
economico- PSD, ALDE
financiar şi administrativ este
încadrat de către preşedintele
Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie,
procurorul general al Parchetului
de pe lângă Înalta Curte de
Casaţie şi Justiţie, procurorul-şef
al
Direcţiei
Naţionale
Anticorupţie, procurorul-şef al
Direcţiei de Investigare a
Infracţiunilor de Criminalitate
Organizată
şi
Terorism,
procurorul șef al Direcției pentru
Investigarea
Infracțiunilor
Săvârșite de Judecători și
Procurori, preşedintele curţii de
84
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131.
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procurorul
general
al
parchetului de pe lângă
curtea de apel.
(5) Concursul prevăzut la
alin. (1) şi (4) se
organizează potrivit unui
regulament aprobat de
preşedintele Înaltei Curţi
de Casaţie şi Justiţie, de
ministrul
justiţiei,
de
procurorul
general
al
Parchetului de pe lângă
Înalta Curte de Casaţie şi
Justiţie sau, după caz, de
procurorul-şef al Direcţiei
Naţionale Anticorupţie ori
al Direcţiei de Investigare a
Infracţiunilor
de
Criminalitate Organizată şi
Terorism.
e) coordonează activitatea
de administrare a sediilor
instanţelor şi parchetelor şi
ia măsuri pentru asigurarea
condiţiilor materiale în
vederea
desfăşurării
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apel sau, după caz, procurorul
general al parchetului de pe lângă
curtea de apel.
(5) Concursul prevăzut la alin. (1) Se elimină
şi (4) se organizează potrivit unui PSD
regulament
aprobat
de
preşedintele Înaltei Curţi de
Casaţie şi Justiţie, de ministrul
justiţiei, de procurorul general al
Parchetului de pe lângă Înalta
Curte de Casaţie şi Justiţie sau,
după caz, de procurorul-şef al
Direcţiei Naţionale Anticorupţie,
al Direcţiei de Investigare a
Infracţiunilor de Criminalitate
Organizată şi Terorism ori al
Direcției pentru Investigarea
Infracțiunilor
Săvârșite
de
Judecători și Procurori.”

OBSERVAȚII

La articolul 127 litera e) se
abrogă.
Guvernul, CSM
Preluat de ALDE
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corespunzătoare
activităţii instanţelor
parchetelor;

132.
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a
şi

ART. 129
Preşedinţii instanţelor şi
conducătorii
parchetelor
pot delega calitatea de
ordonator
de
credite
managerilor economici.

133.

(3) Parchetul de pe lângă
Înalta Curte de Casaţie şi
Justiţie, Direcţia Naţională
Anticorupţie şi Direcţia de
Investigare a Infracţiunilor

Articolul 129 se modifică și va
avea următorul cuprins:
Art. 129 – Prin derogare de la
prevederile
legislației
în
domeniul finanțelor publice,
președinții
instanței
și
conducătorii parchetelor pot
delega calitatea de ordonator de
credite
managerilor
economici”.
Guvernul, CSM, AMR
ALDE
Alineatele (3) și (4) ale articolului
132 se completează și vor avea
următorul conținut:
„Art. 132
(3) Parchetul de pe lângă Înalta Se elimină.
Curte de Casaţie şi Justiţie, PSD
Direcţia Naţională Anticorupţie,
Direcţia
de
Investigare
a
Infracţiunilor de Criminalitate
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de Criminalitate Organizată
şi Terorism îşi elaborează
propriile proiecte de buget
anual.
În
bugetul
Parchetului de pe lângă
Înalta Curte de Casaţie şi
Justiţie sunt cuprinse şi
bugetele parchetelor de pe
lângă celelalte instanţe
judecătoreşti.

134.

(4) Proiectele de bugete
elaborate potrivit alin. (1)
şi (3) se supun avizului
conform al Consiliului
Superior al Magistraturii.

135.

(2) Preşedintele Înaltei
Curţi de Casaţie şi Justiţie
şi preşedinţii curţilor de
apel, împreună cu ministrul
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Organizată şi Terorism și Direcția
pentru Investigarea Infracțiunilor
Săvârșite de Judecători și
Procurori îşi elaborează propriile
proiecte de buget anual. În
bugetul Parchetului de pe lângă
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
sunt
cuprinse
şi
bugetele
parchetelor de pe lângă celelalte
instanţe judecătoreşti.
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(4) Proiectele de bugete elaborate Se elimină.
potrivit alin. (1) şi (3) se supun PSD
avizului conform al Secției pentru
judecători sau, după caz, a Secției
pentru procurori a Consiliului
Superior al Magistraturii.”
Alineatul (2) al articolului 133 se
completează și va avea următorul
cuprins:
„Art. 133
(2) Preşedintele Înaltei Curţi de Se elimină.
Casaţie şi Justiţie şi preşedinţii PSD
curţilor de apel, împreună cu
ministrul justiţiei, procurorul
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justiţiei, procurorul general
al Parchetului de pe lângă
Înalta Curte de Casaţie şi
Justiţie sau, după caz,
procurorul-şef al Direcţiei
Naţionale
Anticorupţie,
procurorul-şef al Direcţiei
de
Investigare
a
Infracţiunilor
de
Criminalitate Organizată şi
Terorism analizează anual
volumul de activitate al
instanţelor şi parchetelor şi,
în funcţie de rezultatele
analizei, iau măsuri pentru
suplimentarea
sau
reducerea numărului de
posturi,
cu
acordul
Consiliului Superior al
Magistraturii.

136.
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general al Parchetului de pe lângă
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
sau, după caz, procurorul-şef al
Direcţiei Naţionale Anticorupţie,
procurorul-şef al Direcţiei de
Investigare a Infracţiunilor de
Criminalitate
Organizată
şi
Terorism, procurorul șef al
Direcției pentru Investigarea
Infracțiunilor
Săvârșite
de
Judecători și Procurori analizează
anual volumul de activitate al
instanţelor şi parchetelor şi, în
funcţie de rezultatele analizei, iau
măsuri pentru suplimentarea sau
reducerea numărului de posturi,
cu acordul Secției pentru
judecători sau, după caz, Secției
pentru procurori a Consiliului
Superior al Magistraturii.”

AMENDAMENTE

OBSERVAȚII

După
articolul
1341
se
introduce un nou articol,
articolul 1342, cu următorul
cuprins:
„Art. 1342 – (1) Preşedintele
88
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curţii de apel poate dispune ca,
la instanţele cu volum mare de
activitate din circumscripţia
curţii de apel, să fie încadrate
persoane, foşti judecători care
şi-au încetat activitatea din
motive neimputabile, pentru
redactarea
proiectelor
de
hotărâri judecătoreşti.
(2) Dispoziţia prevăzută la alin.
(1) poate fi luată pe baza
procedurii stabilite de Consiliul
Superior al Magistraturii, care
va cuprinde inclusiv criteriile
pentru identificarea situaţiilor
în
care
este
necesară
colaborarea cu foştii judecători.
CSM, ALDE
137.

ART. 135
(1) Statele de funcţii şi
de personal pentru curţile
de apel, tribunale, tribunale
specializate, judecătorii şi
parchete se aprobă cu
avizul
conform
al

Articolul 135 se modifică și va
avea următorul cuprins:
„Art. 135 - (1) Statele de funcţii
şi de personal pentru curţile de
apel,
tribunale,
tribunale
specializate,
judecătorii
şi
parchete se aprobă cu avizul
conform al Secției pentru

Art. 135 – (1) Statele de funcţii
şi de personal pentru curţile de
apel,
tribunale,
tribunale
specializate, judecătorii şi
parchete se aprobă prin ordin al
ministrului justiţiei.
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Consiliului Superior al
Magistraturii, prin ordin al
ministrului justiţiei.

138.

(2) Statele de funcţii şi de
personal pentru fiecare
instanţă militară şi parchet
de pe lângă aceasta se
aprobă prin ordin comun al
ministrului justiţiei şi al
ministrului apărării, cu
avizul
conform
al
Consiliului Superior al
Magistraturii.

139.

(2) Guvernul, Consiliul
General al Municipiului
Bucureşti,
consiliile
judeţene şi consiliile locale,
cu sprijinul prefecturilor,
pun la dispoziţia Înaltei

INIȚIATIVA LEGISLATIVĂ
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judecători sau, după caz, al
Secției pentru procurori a
Consiliului
Superior
al
Magistraturii, prin ordin al
ministrului justiţiei.
(2) Statele de funcţii şi de
personal pentru fiecare instanţă
militară şi parchet de pe lângă
aceasta se aprobă prin ordin
comun al ministrului justiţiei şi al
ministrului apărării, cu avizul
conform al Secției pentru
procurori a Consiliului Superior
al Magistraturii.”
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Guvernul, CSM, PSD

(2) Majorarea sau reducerea
schemelor de personal pentru
curţile de apel, tribunale,
tribunale
specializate,
judecătorii şi parchete se
aprobă cu avizul conform al
Consiliului
Superior
al
Magistraturii, prin ordin al
ministrului justiţiei
CSM, PSD

Alineatul (2) al articolului 138 se
modifică și va avea următorul
cuprins:
„Art. 138
(2) Guvernul, Consiliul General Alin. (2) se elimină.
al
Municipiului
Bucureşti, PSD
consiliile judeţene şi consiliile
locale, cu sprijinul prefecturilor,
vor pune la dispoziţia Înaltei
Curţi de Casaţie şi Justiţie, a
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Curţi de Casaţie şi Justiţie,
a Ministerului Justiţiei, a
Parchetului de pe lângă
Înalta Curte de Casaţie şi
Justiţie,
a
Direcţiei
Naţionale Anticorupţie şi a
Direcţiei de Investigare a
Infracţiunilor
de
Criminalitate Organizată şi
Terorism sediile necesare
bunei
funcţionări
a
instanţelor judecătoreşti şi
a parchetelor.
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Ministerului
Justiţiei,
a
Parchetului de pe lângă Înalta
Curte de Casaţie şi Justiţie, a
Direcţiei Naţionale Anticorupţie,
a Direcţiei de Investigare a
Infracţiunilor de Criminalitate
Organizată şi Terorism și a
Direcției pentru Investigarea
Infracțiunilor
Săvârșite
de
Judecători și Procurori sediile
necesare bunei funcţionări a
instanţelor judecătoreşti şi a
parchetelor.”

(2) Regulamentul de ordine
interioară al instanţelor
judecătoreşti se elaborează
de Consiliul Superior al
Magistraturii
şi
de
Ministerul Justiţiei şi se
aprobă prin hotărâre a
Consiliului Superior al

Alineatul (2) al articolului 139 se
modifică și va avea următorul
cuprins:
„Art. 139
(2) Regulamentul de ordine
interioară
al
instanţelor
judecătoreşti se aprobă de Secția
pentru judecători a Consiliului
Superior al Magistraturii, prin
hotărâre care se publică în
Monitorul Oficial al României,
Partea I.”

140.

AMENDAMENTE

OBSERVAȚII

Nemodificat
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Magistraturii,
care
se
publică
în
Monitorul
Oficial al României, Partea
I.

141.

ART. 140
(1) Prin Regulamentul
de ordine interioară al
parchetelor se stabilesc:
a)
organizarea
administrativă
a
Parchetului de pe lângă
Înalta Curte de Casaţie şi
Justiţie,
a
Direcţiei
Naţionale Anticorupţie, a
Direcţiei de Investigare a
Infracţiunilor
de
Criminalitate Organizată şi
Terorism, a parchetelor de
pe lângă curţile de apel,
tribunale, tribunale pentru

Alineatul (1) litera a) și alineatul
(2) ale articolului 140 se
completează
și
vor
avea
următorul cuprins:
„Art. 140 - (1)
a) organizarea administrativă a Litera a) a alin. (1) se elimină.
Parchetului de pe lângă Înalta PSD
Curte de Casaţie şi Justiţie, a
Direcţiei Naţionale Anticorupţie,
a Direcţiei de Investigare a
Infracţiunilor de Criminalitate
Organizată şi Terorism, Direcției
pentru Investigarea Infracțiunilor
Săvârșite de Judecători și
Procurori, a parchetelor de pe
lângă curţile de apel, tribunale,
tribunale pentru minori şi familie
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minori şi
judecătorii;

familie
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şi şi judecătorii;

142.
(2) Regulamentul de
ordine interioară prevăzut
la alin. (1) se aprobă prin
ordin
al
ministrului
justiţiei, la propunerea
procurorului general al
Parchetului de pe lângă
Înalta Curte de Casaţie şi
Justiţie sau, după caz, a
procurorului
şef
al
Direcţiei
Naţionale
Anticorupţie,
a
procurorului
şef
al
Direcţiei de investigare a
Infracţiunilor
de
Criminalitate Organizată şi
Terorism,
cu
avizul
Consiliului Superior al
Magistraturii.
143.

(2) Regulamentul de ordine
interioară prevăzut la alin. (1) se
aprobă prin ordin al ministrului
justiţiei,
la
propunerea
procurorului
general
al
Parchetului de pe lângă Înalta
Curte de Casaţie şi Justiţie sau,
după caz, a procurorului şef al
Direcţiei Naţionale Anticorupţie,
a procurorului şef al Direcţiei de
investigare a Infracţiunilor de
Criminalitate
Organizată
şi
Terorism,
Direcției
pentru
Investigarea
Infracțiunilor
Săvârșite de Judecători și
Procurori cu avizul Secției pentru
procurori a Consiliului Superior
al Magistraturii.”
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Alineatul (2) al articolului 140
se modifică și va avea
următorul cuprins:
„(2) Regulamentul de ordine
interioară prevăzut la alin. (1)
se aprobă de Secția pentru
procurori
a
Consiliului
Superior al Magistraturii, la
propunerea
procurorului
general al Parchetului de pe
lângă Înalta Curte de Casaţie şi
Justiţie sau, după caz, a
procurorului şef al Direcţiei
Naţionale Anticorupţie ori a
procurorului şef al Direcţiei de
Investigare a Infracţiunilor de
Criminalitate Organizată şi
Terorism, cu avizul ministrului
justiției.”
CSM, PSD, ALDE
Art. IX
93

Nr
crt

144.

LEGEA NR. 304/2004

INIȚIATIVA LEGISLATIVĂ
PLX417/2017

AMENDAMENTE

OBSERVAȚII

OUG 78/2016 urmează a fi
modificată în vederea punerii
de acord cu prevederile din
Secțiunea 11 din prezenta Lege.
PSD
Art. X – (1) Secția de
investigare a unor infracțiuni
din
justiție
începe
să
funcţioneze în termen de 6 luni
de la data intrării în vigoare a
prezentei legi.
(2)
Cauzele
de
competența Secției înregistrate
la
parchetele
competente,
inclusiv
cele
specializate
anterior datei prevăzute la alin.
(1) se soluţionează de către
aceste parchete.
Guvernul, PSD, ALDE

145.

Art. XI Procurorii care la data
intrării în vigoare a prezentei
legi sunt numiți în funcție în
cadrul Direcției de Investigare
a
Infracțiunilor
de
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Criminalitate Organizată și
Terorism și Direcției Naționale
Anticorupție rămân în funcțiile
pe care le îndeplinesc în cadrul
acestor structuri.
CSM, PSD
146.

Art.II. - Legea nr.304/2004
privind organizarea judiciară,
republicată
în
Monitorul
Oficial al României, Partea I,
nr.827 din 13 septembrie 2005,
cu modificările și completările
ulterioare, precum și cu cele
aduse prin prezenta lege, se va
republica în Monitorul Oficial
al României, Partea I, dându-se
textelor o nouă numerotare.
Consiliul Legislativ, Comisia

95
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Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară
ANEXA 2: Amendamente respinse
Nr
crt

LEGEA NR. 304/2004
1. ART. 1 - (3) Ministerul
Public
îşi
exercită
atribuţiile prin procurori
constituiţi în parchete, în
condiţiile legii.

2.

ART. 2 – (1) Justiţia se
înfăptuieşte în numele
legii, este unică, imparţială
şi egală pentru toţi.

3.

ART. 2 - (2) Justiţia se
realizează prin următoarele

INIȚIATIVA LEGISLATIVĂ
PLX417/2017

AMENDAMENTE

OBSERVAȚII

Alineatul (3) al articolului 1 se
modifică și va avea următorul
cuprins:
(3)
Ministerul Public îşi
exercită
atribuţiile
sub
autoritatea ministrului justiției,
prin procurori constituiţi în
parchete, în condiţiile legii.
Guvernul
Art. 2
(1) Justiția se înfăptuiește în
numele legii, este unică,
imparțială și egală pentru toți și
se realizează prin Înalta Curte
de Casație și Justiție și
celelalte instanțe judecătorești
stabilite de lege.
Senator Șerban Nicolae
(2) Justiţia se realizează prin
următoarele
instanţe
96

Nr
crt

LEGEA NR. 304/2004
instanţe judecătoreşti:
a)Înalta Curte de Casaţie şi
Justiţie;
b)curţi de apel;
c)tribunale;
d)tribunale specializate;
e)instanţe militare;
f)judecătorii.

4.
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judecătoreşti:
a)Înalta Curte de Casaţie şi
Justiţie;
b)curţi de apel;
c)tribunale;
d)tribunale specializate;
e)judecătorii.
UNJR, CSM
ART. 4
Se introduce un nou alineat:
(3) Controlul ierarhic nu poate
aduce atingere principiului
independenței procurorului.
USR

5.

ART. 6
(1) Orice persoană se
poate adresa justiţiei pentru
apărarea drepturilor, a
libertăţilor şi a intereselor
sale legitime în exercitarea
dreptului său la un proces
echitabil.

(1) O justiţie echitabilă implica
respectarea egalităţii de arme
dintre acuzare şi apărare,
respectarea
independenţei
instantelor si a judecatorilor, a
principiului separării puterilor
şi a forţei obligatorii a
hotărârilor
definitive
ale
instanţei.
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UNJR
Preluat de USR
Art. 6
(1) Orice persoană se poate
adresa justiției pentru apărarea
drepturilor, a libertăților și a
intereselor sale legitime în
exercitarea dreptului sau la un
proces echitabil.
respectându-se
principiul
egalității
de
arme,
independenţa instanțelor și a
judecătorilor,
principiul
separării puterilor şi a forţei
obligatorii
a
hotărârilor
definitive ale instanţei, precum
și
durata
rezonabilă
a
proceselor.
Senator Șerban Nicolae
(1) Orice persoană se poate
adresa justiției pentru apărarea
drepturilor, a libertăților și a
intereselor sale legitime în
exercitarea dreptului sau la un
proces echitabil.
Senator Nicolae Moga
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Se introduce art. 61
(61) Procesul echitabil implică
respectarea
principiului
egalității
de
arme,
independenţa instanțelor și a
judecătorilor,
principiul
separării puterilor şi a forţei
obligatorii
a
hotărârilor
definitive ale instanţei, precum
și durata rezonabilă a
proceselor și a respectării
dreptului la apărare.
USR
ART. 7
După alineatul (2) al articolului
7 se introduce un nou alineat,
alin. (3) cu următorul cuprins:
(3)
Pentru
asigurarea
principiilor prevăzute la alin.
(1) și (2) în sala de judecată
locul procurorului trebuie să fie
la același nivel cu locul
avocatului.
În
timpul
procesului, procurorul nu
poate comunica cu judecătorii
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11.

LEGEA NR. 304/2004

ART. 12
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decât în prezența avocaților
părților.
Autor: UDMR
USR
La articolul 12 se introduc
două noi alineate, alin. (2) și
(3) cu următorul cuprins:
„(2)
Toate
reglementările
privind procedurile judiciare
sau
actele
privind
administrarea justiţiei, precum
si actele privind colaborarea
dintre orice institutie si
autoritate
cu
institutiile
autoritatii judecatoresti, sunt de
interes public.”
UNJR
Preluat de PSD
ART. 12 - (3) Incheierile,
hotararile, deciziile si orice alt
act emis de instanta intr-o
sedinta publica sunt informatii
de interes public, iar liberul
acces la acestea este garantat.
UNJR, PSD
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12.

13.
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ART. 16

(1) Hotărârile judecătoreşti
trebuie respectate şi duse la
îndeplinire în condiţiile
legii.
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Se introduce un alineat nou
alin.(2),
având
următorul
cuprins:
ART. 12 - „(2) Procedurile
judiciare, actele
privind
administrarea justiţiei, precum
și actele privind colaborarea
instituțională
dintre
autoritatea judecătorească și
orice altă autoritate sunt de
interes public.
Senator Șerban Nicolae
Articolul 16 se modifică și se Articolul 16 se modifică și va
competează cu un alineat nou și avea următorul cuprins:
va avea următorul cuprins:
„(1) Hotărârile judecătoreşti
trebuie redactate în termen de cel
mult 30 de zile de la data
pronunțării urmând ca în cazuri
temeinic motivate, acest termen
să fie prelungit cu câte 30 de zile,
de cel mult 2 ori.

(1) Hotărârile judecătoreşti
trebuie redactate la data
pronunțării. În cazuri temeinic
motivate, termenul poate fi
prelungit cu câte 30 de zile, de
cel mult două ori.
PSD

14.
ART. 16 - (1) Hotărârile
judecătoreşti trebuie redactate
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15.

ART. 19
(21) În cadrul Înaltei Curţi
de Casaţie şi Justiţie
funcţionează
Completul
pentru
soluţionarea
recursului în interesul legii,
Completul
pentru
dezlegarea unor chestiuni
de drept, precum şi 4
complete de 5 judecători.

16.

ART. 24 - Completele de
5
judecători
judecă
apelurile
împotriva
hotărârilor pronunţate în
primă instanţă de Secţia
penală a Înaltei Curţi de
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în termen de cel mult 90 de zile
de la data pronunțării.
USR
Alineatul (21) al articolului 19
se modifică și va avea
următorul cuprins:
(21) În cadrul Înaltei Curți de
Casație și Justiție funcționează
Completul pentru soluționarea
recursului în interesul legii,
Completul pentru dezlegarea
unor chestiuni de drept, precum
și completele de 5 judecători.
Toți judecătorii Înaltei Curți
de
Casație
și
Justiție
participă în complete de 5
judecători, în condițiile art.
32 alin. (2) și (3).
ALDE
Articolul 24 se completează cu un
nou alineat, alineatul (2) cu
următorul cuprins:
„ART. 24 - (1) Completele de 5
judecători
judecă
apelurile
împotriva hotărârilor pronunţate

Articolul 24 se modifică şi va
avea următorul cuprins:
Art 24. - (1) Completele de 5
judecători
soluţionează
apelurile şi cererile în cauzele
judecate în prima instanţă de
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Casaţie şi Justiţie, judecă
recursurile
în
casaţie
împotriva
hotărârilor
pronunţate în apel de
completele de 5 judecători
după
admiterea
în
principiu,
soluţionează
contestaţiile
împotriva
încheierilor pronunţate în
cursul judecăţii în primă
instanţă de Secţia penală a
Înaltei Curţi de Casaţie şi
Justiţie,
soluţionează
cauzele
în
materie
disciplinară potrivit legii şi
alte
cauze
date
în
competenţa lor prin lege.

17.

18.

INIȚIATIVA LEGISLATIVĂ
PLX417/2017
în primă instanţă de Secţia penală
a Înaltei Curţi de Casaţie şi
Justiţie, judecă recursurile în
casaţie împotriva hotărârilor
pronunţate în apel de completele
de 5 judecători după admiterea în
principiu,
soluţionează
contestaţiile
împotriva
încheierilor pronunţate în cursul
judecăţii în primă instanţă de
Secţia penală a Înaltei Curţi de
Casaţie şi Justiţie, soluţionează
cauzele în materie disciplinară
potrivit legii şi alte cauze date în
competenţa lor prin lege.
(2) Completele de 5 judecători
soluționează recursurile împotriva
hotărârilor de respingere a cererii
de înaintare a excepției de
neconstituționalitate, pronunțate
de ultima instanţă în ierarhia
instanţelor judecătoreşti.”

AMENDAMENTE

OBSERVAȚII

Secţia penală a Înaltei Curţi de
Casaţie şi Justiţie şi judecă şi în
alte cauze date în competenţa
lor prin lege, precum şi ca
instanţă disciplinară.
deputat
Cătălin
Marian
Rădulescu

(2) Completele de 5 judecători
soluționează
recursurile
împotriva
hotărârilor
de
respingere a cererii de înaintare
a
excepției
de
neconstituționalitate,
pronunțate de ultima instanţă.
ALDE
(2) Apelul prevăzut la alin. (1)
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19.

20.
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ART. 28 - (3) Preşedintele,
vicepreşedintele
şi
9
judecători, aleşi pe o
perioadă de 3 ani în
adunarea
generală
a
judecătorilor,
cu
reprezentarea
fiecărei
secţii, constituie Colegiul
de conducere al Înaltei
Curţi de Casaţie şi Justiţie.
Când se dezbat probleme
economico-financiare
şi
administrative, la şedinţele
colegiului de conducere
participă
managerul
economic al Înaltei Curţi
de Casaţie şi Justiţie, care
are vot consultativ. La
şedinţele colegiilor de
conducere pot participa şi
preşedinţii de secţii.
ART. 29
Literele b) și c) ale alineatului (1)

AMENDAMENTE

OBSERVAȚII

nu poate fi declarat decât în
favoarea inculpatului.
deputat
Cătălin
Marian
Rădulescu
ART. 28 - (3) Preşedintele, cei
doi vicepreședinți și câte doi
judecători de la fiecare secție,
aleşi pe o perioadă de 4 ani în
adunarea
generală
a
constituie
judecătorilor,
Colegiul de conducere al
Înaltei Curţi de Casaţie şi
Justiţie. Când se dezbat
probleme
economicofinanciare şi administrative, la
şedinţele
colegiului
de
conducere participă managerul
economic al Înaltei Curţi de
Casaţie şi Justiţie, care are vot
consultativ.
La
şedinţele
colegiilor de conducere pot
participa şi preşedinţii de secţii.
Guvernul
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b) propune Consiliului
Superior al Magistraturii
judecătorii care vor face
parte din comisiile de
concurs pentru promovarea
în funcţia de judecător la
Înalta Curte de Casaţie şi
Justiţie;

21.

22.

ART. 32
(1) La începutul fiecărui
an, în materie penală se
stabilesc complete de 5
judecători formate numai
din judecători din cadrul
Secţiei penale a Înaltei
Curţi de Casaţie şi Justiţie.

INIȚIATIVA LEGISLATIVĂ
AMENDAMENTE
PLX417/2017
al articolului 29 se modifică și
Litera b) a alineatului (1) al
vor avea următorul curpins:
articolului 29 se abrogă.
„Art. 29 (1)
b) propune Secției pentru Deputat Steluța Cătăniciu
judecători a Consiliului Superior
al Magistraturii judecătorii care
vor face parte din comisiile de
concurs pentru promovarea în
funcţia de judecător la Înalta
Curte de Casaţie şi Justiţie;

OBSERVAȚII

Art. 32
(1) La începutul fiecărui an,
prin tragere la sorți,
se
stabilesc completele de 5
judecători,
numărul
completelor fiind aprobat de
Colegiul de conducere, la
propunerea
președintelui
Înaltei Curți de Casație și
Justiție.
Senator Șerban Nicolae
Art. 32 – (1) La începutul
fiecărui an, la propunerea
președintelui
sau
a
vicepreședinților Înaltei Curți
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23.

24.
25.

LEGEA NR. 304/2004

ART. 52 - (5) Completul
de 5 judecători este
prezidat de preşedintele sau
vicepreşedintele
Înaltei
Curţi de Casaţie şi Justiţie,
atunci când acesta face
parte din complet, potrivit
alin. (4), de preşedintele
Secţiei penale sau de
decanul de vârstă, după
caz.
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de Casație și Justiție, facuta pe
baza rezultatelor tragerii la
sorti, Colegiul de conducere
aprobă numărul completelor de
5 judecători.
UNJR
Preluat de USR și PSD
(5) Completul de 5 judecători
este prezidat de președintele
Înaltei Curți de Casație și
Justiție, de unul dintre cei doi
vicepreședinți sau de unul
dintre președinții de secție.
Guvernul, CSM
PSD

Alineatul (5) al articolului 32
se abrogă.
ALDE
(5) Completul de 5 judecători
este prezidat de decanul de
vârstă al completului.
ALDE
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26.

LEGEA NR. 304/2004

27.

ART. 32 - (6) Cauzele care
intră
în
competenţa
completelor prevăzute la
alin. (1) şi (2) vor fi
repartizate aleatoriu în
sistem informatizat.
ART. 38
(2) Localităţile care fac
parte din circumscripţiile
judecătoriilor din fiecare
judeţ se stabilesc prin
hotărâre a Guvernului, la
propunerea
ministrului
justiţiei,
cu
avizul
Consiliului Superior al
Magistraturii.
ART. 41
(2) Componenţa secţiilor
şi completelor specializate

28.

29.
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OBSERVAȚII

(6) În caz de incompatibilitate
a persoanelor prevăzute la alin.
(5), completul de 5 judecători
este prezidat de decanul de
vârstă al completului.
Guvernul
Alin. (6) nemodificat
CSM
ALDE

(2) Localitătile care fac parte
din
circumscriptiile
judecătoriilor din fiecare judet
se stabilesc prin hotărâre a
Plenului Consiliului Superior al
Magistraturii, care se publică
În Monitorul Oficial al
Romaniei, Partea I.
CSM
USR
Alineatul (2) al articolului 41
se modifică și va avea
următorul cuprins:
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se stabileşte de colegiul de
conducere al instanţei, în
raport cu volumul de
activitate, ţinându-se seama
de
specializarea
judecătorului.

30.

31.
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(2)
Componența
secțiilor
specializate se stabilește de
președintele instanței, cu avizul
consultativ al colegiului de
conducere, în raport cu
volumul de activitate, ținânduse seama, în principal, de
specializarea judecătorului”.
Guvernul, CSM
ALDE, USR
După alineatul (2) al articolului
41 se introduce un nou alineat,
alin.(21), cu următorul cuprins:
(21) Componența completelor
specializate se stabilește prin
tragere la sorți”.
Guvernul
ALDE
Art. 53 se completeaza cu un
nou alineat:
(3) Lipsa repartizării aleatorii a
cauzelor constituie motiv de
nulitate absolută a hotărârii
pronunțate.
UNJR, PSD
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33.

ART. 54
(1) Cauzele date, potrivit
legii, în competenţa de
primă
instanţă
a
judecătoriei, tribunalului şi
curţii de apel se judecă în
complet format dintr-un
judecător, cu excepţia
cauzelor privind conflictele
de muncă şi de asigurări
sociale.
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La art. 53 se adauga urmatorul
alineat:
(3) Sistemul de repartizare
aleatorie a cauzelor pe
complete de judecata se
auditeaza extern,la fiecare doi
ani,
sub
coordonarea
Ministerului Justitiei si cu
implicarea societatii civile si a
organizatiilor profesionale ale
magistratilor.
Concluziile
auditului sunt publice.
Deputat USR Lucian StanciuViziteu
(1) Cauzele date, potrivit legii,
in competenţa de primă
instantă
a
judecătoriei,
tribunalului şi curtii de apel se
judecă. În complet format
dintr-un judecător, cu excepţia
cauzelor privind conflictele de
muncă şi de asigurări sociale.
În condiţiile prevăzute la art.
221 alin. (2) şi art. 23 alin. (11)
din Legea nr. 303/2004,
republicată, cu modificările şi
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34.

35.
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(11) Contestaţiile împotriva
hotărârilor pronunţate în
materie
penală
de
judecătorii de drepturi şi
libertăţi şi judecătorii de
cameră preliminară de la
judecătorii şi tribunale se
soluţionează în complet
format dintr-un judecător.
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completările
ulterioare,
judecătorii stagiari pot asista la
şedinţele de judecată ale
completelor
formate
din
judecători definitivi.
UNJR, PSD
(11) Contestațiile împotriva
hotărârilor
pronunțate
în
materie penală de judecătorii
de drepturi și libertăți și
judecătorii
de
cameră
preliminară de la judecătorii și
tribunale se soluționează în
complete formate de doi
judecători.
UNJR,
Senator Șerban Nicolae, PSD
(2) Contestaţiile formulate
împotriva
hotărârilor
pronunţate în materie penală de
către judecătorii şi tribunale in
cursul urmaririi penale si a
judecăţii în primă instanţă, de
către judecătorii de drepturi şi
libertăţi şi judecatorii de
camera preliminara de la aceste
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36.

(2) Apelurile se judecă în
complet format din 2
judecători, iar recursurile,
în complet format din 3
judecători, cu excepţia
cazurilor în care legea
prevede altfel.

37.

ART. 58
(1) La şedinţele de
judecată, judecătorii şi
procurorii militari sunt
obligaţi să poarte uniforma
militară.
(2) Când inculpatul este
militar activ, preşedintele
completului de judecată,
precum şi procurorul care
participă
la
judecarea
cauzei trebuie să facă parte
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instante se solutionează în
complet
format
din
2
judecători, dacă legea nu
prevede un numar mai mare.
UNJR
PNL
(3) Apelurile și recursurile se
judecă în complet format din 3
judecători,
cu
excepţia
cazurilor în care legea prevede
altfel. Apelurile în materie
civilă se judecă în complet
format din 2 judecători
ALDE
Articolul 58 se modifică și va
avea următorul cuprins:
Art. 58 – La ședințele de
judecată,
judecătorii
și
procurorii militari sunt obligați
să poarte uniforma militară.
Guvernul
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38.

39.
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cel puţin din aceeaşi
categorie de grade.
(3)
Când
gradul
procurorului nu face parte
din aceeaşi categorie cu
gradul inculpatului, acesta
va fi asistat de un alt
procuror cu grad din
categoria corespunzătoare,
numit de conducătorul
parchetului la care este
înregistrată cauza.
ART. 62
(1) Ministerul Public îşi
exercită
atribuţiile
în
temeiul legii şi este condus
de procurorul general al
Parchetului de pe lângă
Înalta Curte de Casaţie şi
Justiţie.

(2)
Procurorii
îşi
desfăşoară
activitatea
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Alineatul (1) al articolului 62
se modifică și va avea
următorul cuprins:
Art. 62 - (1) Ministerul Public
îşi exercită atribuţiile în
temeiul legii, sub autoritatea
ministrului justiției şi este
condus de procurorul general al
Parchetului de pe lângă Înalta
Curte de Casaţie şi Justiţie.
Guvernul, USR
(2)Procurorii îşi desfăşoară
activitatea potrivit principiilor
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potrivit
principiilor
legalităţii, imparţialităţii şi
controlului ierarhic, sub
autoritatea
ministrului
justiţiei, în condiţiile legii.
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independenței,
legalităţii,
imparţialităţii şi controlului
ierarhic,
sub
autoritatea
ministrului
justiţiei,
în
condiţiile legii.
USR
(2)Procurorii îşi desfăşoară
activitatea potrivit principiilor
independenței
functionale,
legalităţii, imparţialităţii şi
controlului
ierarhic,
sub
autoritatea ministrului justiţiei,
în condiţiile legii.
UNJR, PSD, USR
Dupa alin. 2 se introduce 21, cu
urmatorul cuprins:
(21) Independenta procurorului
se defineste ca fiind libertatea
acestuia de a adopta solutiile pe
care le apreciaza ca fiind legale
si temeinice in dosarele pe care
le instrumenteaza.
UNJR, PSD, USR
După alineatul (4) al articolului
62 se introduc două noi
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alineate, alin.(5) şi (6), cu
următorul cuprins:
(5) În exercitarea funcției lor,
procurorii trebuie să respecte
prezumția de nevinovăție,
dreptul la un proces echitabil,
principiul egalității de arme,
separația
puterilor,
independența instanțelor și
forța executorie a hotărârilor
judecătorești definitive.
UNJR
Senator Șerban Nicolae, USR
(6) În comunicarea publică,
trebuie respectate: prezumția
de nevinovăție, dreptul la viața
privată și la demnitate, dreptul
la informare și libertatea presei,
dreptul la un proces echitabil,
dreptul
la
apărare,
transparența,
integritatea,
eficacitatea și confidențialitatea
investigațiilor.
UNJR
Senator Șerban Nicolae
PSD, USR
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La art. 62 se mai introduc inca
doua noi alineate:
(7) In cazul in care parchetul a
comunicat public inceperea
unei anchete penale, acesta are
obligatia de a informa opinia
publica cu privire la solutia
data in dosar, indiferent ca este
condamnare,
achitare,
restituire, clasare sau orice alta
solutie.
UNJR
PSD, USR
(8) Solutia data intr-o cauza
este informatie de interes
public, liberul acces la aceasta
fiind garantat.”
UNJR
PSD, USR
La Art. 661, după alineatul (3)
se introduce un alineat nou,
alin. (31), având următorul
cuprins:
„(31) Nu pot fi numiți ca ofițer
sau agent de poliție judiciară,
lucrători, chiar acoperiți, ai
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ART. 69
(1) Ministrul justiţiei,
când consideră necesar, din
proprie iniţiativă sau la
cererea
Consiliului
Superior al Magistraturii,
exercită controlul asupra
procurorilor, prin procurori
anume
desemnaţi
de
procurorul
general
al
Parchetului de pe lângă
Înalta Curte de Casaţie şi
Justiţie sau, după caz, de
procurorul-şef al Direcţiei
Naţionale Anticorupţie, de
procurorul-şef al Direcţiei
de
Investigare
a
Infracţiunilor
de
Criminalitate Organizată şi
Terorism ori de ministrul
justiţiei.
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Alineatele (1) și (3) ale articolului
69 se compltează și vor avea
următorul cuprins:
„Art. 69 - (1) Ministrul justiţiei,
când consideră necesar, din
proprie iniţiativă sau la cererea
Consiliului
Superior
al
Magistraturii, exercită controlul
asupra
procurorilor,
prin
procurori anume desemnaţi de
procurorul general al Parchetului
de pe lângă Înalta Curte de
Casaţie şi Justiţie sau, după caz,
de procurorul-şef al Direcţiei
Naţionale
Anticorupţie,
de
procurorul-şef al Direcţiei de
Investigare a Infracţiunilor de
Criminalitate
Organizată
şi
Terorism, de procurorul șef al
Direcției pentru Investigarea
Infracțiunilor
Săvârșite
de
Judecători și Procurori, ori de

AMENDAMENTE

OBSERVAȚII

serviciilor
de
informații,
lucrători sau colaboratori ai
acestora.”
Senator Șerban Nicolae
Alineatul (1) al articolului 69
se modifică și va avea
următorul cuprins:
(1) Ministrul justiţiei, când
consideră necesar, din proprie
iniţiativă sau la cererea
Consiliului
Superior
al
Magistraturii,
exercită
controlul asupra procurorilor,
prin
procurori
anume
desemnaţi
de
procurorul
general al Parchetului de pe
lângă Înalta Curte de Casaţie şi
Justiţie sau, după caz, de
procurorul-şef al Direcţiei
Naţionale Anticorupţie, de
procurorul-şef al Direcţiei de
Investigare a Infracţiunilor de
Criminalitate Organizată şi
Terorism ori de ministrul
justiţiei.
UNJR, ALDE
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49.

ART. 75
Parchetul de pe lângă
Înalta Curte de Casaţie şi
Justiţie are în structură
secţii
conduse
de
procurori-şefi, care pot fi
ajutaţi de adjuncţi. În
cadrul
secţiilor
pot
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ministrul justiţiei.
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(1) Ministrul justiţiei, când
consideră necesar, din proprie
iniţiativă sau la cererea
Consiliului
Superior
al
Magistraturii, exercită controlul
asupra
procurorilor,
prin
procurori anume desemnaţi de
procurorul
general
al
Parchetului de pe lângă Înalta
Curte de Casaţie şi Justiţie sau,
după caz, de procurorul-şef al
Direcţiei
Naţionale
Anticorupţie ori de procurorulşef al Direcţiei de Investigare a
Infracţiunilor de Criminalitate
Organizată şi Terorism.
USR
Alineatul (1) al articolului 75
se modifica şi va avea
următorul cuprins:
Art. 75 (1) - Parchetul de pe
lângă Înalta Curte de Casaţie şi
Justiţie are în structură
următoarele secţii:
1.
Secţia de urmărire penală
117

Nr
crt

LEGEA NR. 304/2004
funcţiona servicii şi birouri
conduse de procurori-şefi.
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şi criminalistică;
2.
Secţia judiciară;
3.
Secţia
parchetelor
militare;
4.
Secţia de investigare a
infracţiunilor
săvârşite
de
procurori şi judecători;
5.
Secţia de resurse umane
si documentare;
Secţiile sunt conduse de
procurori şefi, care pot fi ajutaţi
de adjuncţi. În cadrul secţiilor
pot funcţiona servicii şi birouri
conduse de procurori şefi.
deputat
Cătălin
Marian
Rădulescu
Articolului 75 se modifica şi va
avea următorul cuprins:
Art. 75 (1) - Parchetul de pe
lângă Înalta Curte de Casaţie şi
Justiţie are în structură
următoarele secţii:
1.
Secţia de urmărire penală
şi criminalistică;
2.
Secţia judiciară;
3.
Secţia de investigare a
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ART. 76
În exercitarea atribuţiilor
ce-i revin,
procurorul
general
al
Parchetului de pe lângă
Înalta Curte de Casaţie şi
Justiţie emite ordine cu
caracter intern.

INIȚIATIVA LEGISLATIVĂ
PLX417/2017

AMENDAMENTE

OBSERVAȚII

infracţiunilor din justitie;
4.
Secţia de resurse umane
si documentare;
(2) Secţiile sunt conduse de
procurori şefi, care pot fi ajutaţi
de adjuncţi. În cadrul secţiilor
pot funcţiona servicii şi birouri
conduse de procurori şefi.
UNJR
preluat de PSD
Art. 76 se modifica si va avea
urmatorul continut:
(1) În exercitarea atribuţiilor
ce-i revin,
procurorul
general
al
Parchetului de pe lângă Înalta
Curte de Casaţie şi Justiţie
emite ordine.
(2) Ordinele
procurorul
general al Parchetului de pe
lângă Înalta Curte de Casaţie şi
Justiţie privind detasarea sau
delegarea procurorilor vor fi
publicate pe pagina de internet
a institutiei.
UNJR
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ART. 791 - (3) Pentru a fi
numiţi în cadrul Direcţiei
de
Investigare
a
Infracţiunilor
de
Criminalitate Organizată şi
Terorism procurorii trebuie
să aibă o bună pregătire
profesională, o conduită
morală ireproşabilă, o
vechime de cel puţin 6 ani
în funcţia de procuror sau
judecător şi să fi fost
declaraţi admişi în urma
interviului organizat de
comisia constituită în acest
scop.
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(3) Pentru a fi numiţi în cadrul
Direcţiei de Investigare a
Infracţiunilor de Criminalitate
Organizată
şi
Terorism,
procurorii trebuie să nu fi fost
sancţionaţi disciplinar, să aibă
cel puţin gradul de parchet de
pe lângă tribunal, o bună
pregătire
profesională,
o
conduită morală ireproşabilă, o
vechime de cel puţin 10 ani în
funcţia de procuror şi să fi fost
declaraţi admişi în urma unui
concurs organizat în acest scop.
PSD
Alineatul (3) al articolului 791
se modifică și va avea
următorul cuprins:
(3) Pentru a fi numiţi în cadrul
Direcţiei de Investigare a
Infracţiunilor de Criminalitate
Organizată
şi
Terorism,
procurorii trebuie să nu fi fost
sancționați disciplinar, să aibă
cel puțin gradul de parchet de
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pe lângă tribunal, o bună
pregătire
profesională,
o
conduită morală ireproşabilă, o
vechime de cel puţin 8 ani în
funcţia de procuror şi să fi fost
declaraţi admişi în urma
interviului organizat de comisia
constituită în acest scop.
Dispozițiile art. 44 alin. (2) din
Legea nr. 303/2004 se aplică în
mod corespunzător.
Guvernul
La articolul 791, alineatul (3) se
modifică şi va avea următorul
cuprins:
„(3) Pentru a fi numiţi în cadrul
Direcţiei de Investigare a
Infracţiunilor de Criminalitate
Organizată
şi
Terorism,
procurorii trebuie să nu fi fost
sancţionaţi disciplinar, să aibă
cel puţin gradul de parchet de
pe lângă tribunal, o bună
pregătire
profesională,
o
conduită morală ireproşabilă, o
vechime de cel puţin 8 ani în
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funcţia de procuror sau
judecător şi să fi fost declaraţi
admişi în urma interviului
organizat de comisia constituită
în acest scop”.
CSM, AMR, ALDE
55.

56.

ART. 87
(1) Direcţia Naţională
Anticorupţie se încadrează
cu procurori numiţi prin
ordin al procurorului şef al
Direcţiei
Naţionale
Anticorupţie, cu avizul
Consiliului Superior al
Magistraturii, în limita
posturilor prevăzute în
statul de funcţii, aprobat
potrivit legii.

Alineatele (1) și (2) ale
articolului 87 se modifică și vor
avea următorul cuprins:
„Art. 87 - (1) Direcţia Naţională
Anticorupţie se încadrează cu
procurori numiţi prin ordin al
procurorului şef al Direcţiei
Naţionale Anticorupţie, cu avizul
Secției pentru procurori a
Consiliului
Superior
al
Magistraturii, în limita posturilor
prevăzute în statul de funcţii,
aprobat potrivit legii.

(2) Pentru a fi numiţi în
cadrul Direcţiei Naţionale
Anticorupţie,
procurorii
trebuie să aibă o bună
pregătire profesională, o
conduită
morală

(2) Pentru a fi numiţi în cadrul
Direcţiei Naţionale Anticorupţie,
procurorii trebuie să nu fi fost
sancționați disciplinar, să aibă cel
puțin gradul de parchet de pe
lângă tribunal, o bună pregătire

(1)
Direcţia
Naţională
Anticorupţie se încadrează cu
procurori numiţi prin ordin al
procurorului şef al Direcţiei
Naţionale Anticorupţie, cu
avizul Secției pentru procurori
a Consiliului Superior al
Magistraturii,
în
limita
posturilor prevăzute în statul de
funcţii, aprobat potrivit legii.
ALDE
(2) Pentru a fi numiţi în cadrul
Direcţiei
Naţionale
Anticorupţie, procurorii trebuie
să nu fi fost sancţionaţi
disciplinar în ultimii 3 ani, să
aibă cel puţin gradul de parchet
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ireproşabilă, o vechime de
cel puţin 6 ani în funcţia de
procuror sau judecător şi să
fi fost declaraţi admişi în
urma
unui
interviu
organizat
de
comisia
constituită în acest scop.
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profesională, o conduită morală
ireproşabilă, o vechime de cel
puţin 8 ani în funcţia de procuror
şi să fi fost declaraţi admişi în
urma interviului organizat de
comisia constituită în acest scop.
Dispozițiile art. 44 alin. (2) din
Legea nr.303/2004 se aplică în
mod corespunzător.”
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de pe lângă curte de apel, o
bună pregătire profesională, o
conduită morală ireproşabilă,
cel puţin 10 ani vechime în
functia de procuror şi să fi fost
declaraţi admişi în urma unui
concurs sustinut in fata Sectiei
de procurori a Consiliului
Superior al Magistraturii.
PSD
(2) Pentru a fi numiţi în cadrul
Direcţiei
Naţionale
Anticorupţie, procurorii trebuie
să nu fi fost sancționați
disciplinar să fi funcționat
efectiv cel puțin la parchetul de
pe lângă tribunal, o bună
pregătire
profesională,
o
conduită morală ireproşabilă, o
vechime de cel puţin 10 ani în
funcţia de procuror şi să fi fost
declaraţi admişi în urma
interviului organizat de comisia
constituită în acest scop.
Dispozițiile art. 44 alin. (2) din
Legea nr. 303/2004 se aplică în
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59.

60.

(3) La interviu poate
participa orice procuror
care îndeplineşte condiţiile
prevăzute la alin. (2).
(4) Interviul constă în
verificarea
pregătirii
profesionale, a capacităţii
de a lua decizii şi de a-şi
asuma
răspunderea,
a
rezistenţei la stres, precum
şi altor calităţi specifice.
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mod corespunzător.
ALDE
Se introduce alineatul (21):
(21) Este interzisa detasarea
sau delegarea procurorilor in
cadrul Directiei Nationale
Anticoruptie.
judecător Florica Roman,
UNJR
preluat de UDMR
c) o probă scrisă, cu caracter
practic.
UNJR, AMR
PSD
(5)
Interviul
consta
în
verificarea
pregătirii
profesionale, a capacității de a
lua decizii și de a-și asuma
răspunderea, a rezistentei la
stres, precum și altor calități
specifice. La interviu poate
participa si un psiholog si
procurorul sef al Direcției
Naționale Anticorupție, care
pot pune intrebari candidatilor.
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UNJR
Preluat de PSD
(6)
Interviul
constă
în
verificarea
pregătirii
profesionale, a capacității de a
lua decizii și de a-și asuma
răspunderea, a rezistenței la
stres, precum și altor calități
specifice.
Senator Șerban Nicolae
După alineatul (4) se introduc
două noi alineat cu următorul
cuprins:
(4) Punctajul maxim ce poate fi
atribuit la probele de concurs
este de 100 de puncte,
distribuite astfel:
a) 60 de puncte pentru proba
prevăzută alin. (3) lit. a);
b) 40 de puncte pentru proba
prevăzută la alin. (3) lit. b).
UNJR
Senator Șerban Nicolae, PSD
(5) Punctajul minim pentru a fi
declarat admis la concurs este
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64.

(6) Comisia prevăzută la
alin. (2) este numită prin
ordin al procurorului şef al
Direcţiei
Naţionale
Anticorupţie
şi
este
formată din 3 procurori de
la
Direcţia
Naţională
Anticorupţie. Din comisie
pot face parte şi specialişti
în
psihologie,
resurse
umane şi alte domenii.

65.

(9) La data încetării
activităţii
în
cadrul
Direcţiei
Naţionale
Anticorupţie,
procurorul
revine la parchetul de unde
provine sau la alt parchet
unde are dreptul să
funcţioneze potrivit legii.
(91) De la data revenirii
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de 70 de puncte.
UNJR
Senator Șerban Nicolae
(7) Evaluarea se efectuează de
o comisie desemnată de secția
de procurori a Consiliului
Superior
al
Magistraturi,
formată dintr-un un formator
de la Institutul Național al
Magistraturii și 4 procurori de
la Parchetul de pe langa Înalta
Curte de Casație și Justiție,
dintre care doi de la Direcția
Națională Anticorupție propuși
de Procurorul General.
Senator Șerban Nicolae
(10) La data încetării activității
în cadrul Direcției Naționale
Anticorupție, procurorul revine
la parchetul de unde provine.
UNJR
PSD, Senator Șerban Nicolae
(11) De la data revenirii la
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la parchetul de unde provin
sau la alt parchet unde au
dreptul să funcţioneze,
potrivit legii, procurorii
care au activat în cadrul
Direcţiei
Naţionale
Anticorupţie
îşi
redobândesc
gradul
profesional de execuţie şi
salarizarea corespunzătoare
acestuia avute anterior sau
pe cele dobândite ca
urmare a promovării, în
condiţiile legii, în timpul
desfăşurării activităţii în
cadrul direcţiei.
(10)Atribuţiile,
competenţa,
structura,
organizarea şi funcţionarea
Direcţiei
Naţionale
Anticorupţie sunt stabilite
prin lege specială.
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parchetul de unde provin,
procurorii care au activat în
cadrul Direcției Naționale
Anticorupție își redobândesc
gradul profesional de execuție
și salarizarea corespunzătoare
acestuia avute anterior sau pe
cele dobândite ca urmare a
promovării, în condițiile legii,
în timpul desfășurării activității
în cadrul direcției.
Senator Șerban Nicolae

(12) Atribuțiile, competenta,
structura,
organizarea
și
funcționarea
Direcției
Naționale Anticorupție sunt
stabilite prin lege specială.
Senator Șerban Nicolae
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După articolul 88, se introduce o
secțiune nouă, Secțiunea 21 –
„Direcția pentru Investigarea
Infracțiunilor
Săvârșite
de
Judecători și Procurori”, cu
următorul cuprins:
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După articolul 88, se introduce
o secțiune nouă, Secțiunea 21 –
„Secția pentru Investigarea
Infracțiunilor Săvârșite de
Judecători și Procurori”, cu
următorul cuprins:
ALDE
După articolul 88, se introduce
o secţiune nouă, având
următorul cuprins:
„Secţiunea 21 - Direcția pentru
investigarea
infracțiunilor
săvârșite în legătură cu justiția
Senator Șerban Nicolae
După articolul 88, se introduce
o secţiune nouă, Secţiunea 21 "
Sectia pentru investigarea
infracțiunilor
săvârșite
in
legatura cu justitia", cu
următorul cuprins:
UNJR
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Propunem eliminarea Secțiunii
21 și a tuturor trimiterilor la
Direcția pentru Investigarea
Infracţiunilor Săvârşite de
Judecători şi Procurori.
USR
„Art. 881 - (1) În cadrul
Parchetului de pe lângă Înalta
Curte de Casație și Justiție se
înființează
și
funcționează
Direcția
pentru
Investigarea
Infracțiunilor
Săvârșite
de
Judecători și Procurori care are
competența
de
a
efectua
urmărirea
penală
pentru
infracțiunile
săvârșite
de
judecători și procurori, inclusiv
cei care au calitatea de membri ai
Consiliului
Superior
al
Magistraturii și judecătorii și
procurorii militari.

Art. 881 - (1) În cadrul
Parchetului de pe lângă Înalta
Curte de Casație și Justiție se
înființează și funcționează
Secția de Investigare a unor
infracțiuni din justiție, care
are competența de a efectua
urmărirea
penală
pentru
infracțiunile
săvârșite
de
judecători și procurori, inclusiv
cei care au calitatea de membri
ai Consiliului Superior al
Magistraturii și judecătorii și
procurorii militari.
UNJR
Preluat de PSD cu modificarea
denumirii
„Art. 881 - (1) În cadrul
Parchetului de pe lângă Înalta
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AMENDAMENTE

OBSERVAȚII

Curte de Casație și Justiție se
înființează și funcționează
Secția pentru Investigarea
Infracțiunilor Săvârșite de
Judecători și Procurori care are
competența de a efectua
urmărirea
penală
pentru
infracțiunile
săvârșite
de
judecători și procurori, inclusiv
cei care au calitatea de membri
ai Consiliului Superior al
Magistraturii și judecătorii și
procurorii militari
ALDE
(2) Secția pentru Investigarea
Infracțiunilor Săvârșite de
Judecători și Procurori îşi
exercită atribuţiile pe întreg
teritoriul României.
ALDE
(2) Direcția pentru investigarea
infracțiunilor
săvârșite
în
legătură cu justiția îşi exercită
atribuţiile pe întreg teritoriul
României, are personalitate
juridică şi sediul în municipiul
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76.

77.

78.

(3) Procurorii din cadrul Direcției
de efectuează în mod obligatoriu
urmărirea penală în cauzele
prevăzute la alin. (1). În cazul
infracțiunilor
săvârșite
de
judecătorii și procurorii militari,
dispozițiile articolului 56 alin. (4)
din Codul de procedură penală nu
sunt aplicabile.

AMENDAMENTE

OBSERVAȚII

Bucureşti fiind condusă de
procurorul șef al Direcției.
Senator Șerban Nicolae
(2) Sectia pentru investigarea
infracțiunilor
săvârșite
in
legatura cu justitia îşi exercită
atribuţiile pe întreg teritoriul
României.
UNJR
(3) Procurorii din cadrul
Secției de Investigare a unor
infracțiuni
din
justiție
efectuează în mod obligatoriu
urmărirea penală în cauzele
prevăzute la alin. (1). În cazul
infracțiunilor
săvârșite
de
judecătorii
și
procurorii
militari, dispozițiile articolului
56 alin. (4) din Codul de
procedură penală nu sunt
aplicabile.
PSD
(3) Procurorii din cadrul Secției
de
efectuează
în
mod
obligatoriu urmărirea penală în
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79.

80.

(4)
Procurorul
general
al
Parchetului de pe lângă Înalta
Curte de Casaţie şi Justiţie
conduce
Direcția
pentru
Investigarea
Infracțiunilor
Săvârșite de Judecători și
Procurori
prin
intermediul

AMENDAMENTE

OBSERVAȚII

cauzele prevăzute la alin. (1).
În cazul infracțiunilor săvârșite
de judecătorii și procurorii
militari, dispozițiile articolului
56 alin. (4) din Codul de
procedură penală nu sunt
aplicabile.
ALDE
(3) Procurorii din cadrul
Direcției efectuează în mod
obligatoriu urmărirea penală în
cauzele prevăzute la alin. (1).
În cazul infracțiunilor săvârșite
de judecătorii și procurorii
militari, dispozițiile art. 56
alin. (4) din Codul de
procedură penală nu sunt
aplicabile.
Senator Șerban Nicolae
(4) Procurorul general al
Parchetului de pe lângă Înalta
Curte de Casaţie şi Justiţie
conduce Secția de Investigare
a unor infracțiuni din justiție
prin intermediul procurorului
şef
al
acestei
direcţii.
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procurorului şef al acestei direcţii.
Procurorul general al Parchetului
de pe lângă Înalta Curte de
Casaţie şi Justiţie soluţionează
conflictele de competenţă apărute
între Direcția pentru Investigarea
Infracțiunilor
Săvârșite
de
Judecători și Procurori şi celelalte
structuri sau unităţi din cadrul
Ministerului Public.

AMENDAMENTE

OBSERVAȚII

Procurorul
general
al
Parchetului de pe lângă Înalta
Curte de Casaţie şi Justiţie
soluţionează conflictele de
competenţă apărute între Secția
de Investigare a unor
infracțiuni din justiție şi
celelalte structuri sau unităţi
din cadrul Ministerului Public.
PSD
(4) Procurorul general al
Parchetului de pe lângă Înalta
Curte de Casaţie şi Justiţie
conduce
Secția
pentru
Investigarea
Infracțiunilor
Săvârșite de Judecători și
Procurori prin intermediul
procurorului şef al acestei
secții. Procurorul general al
Parchetului de pe lângă Înalta
Curte de Casaţie şi Justiţie
soluţionează conflictele de
competenţă apărute între Secția
pentru
Investigarea
Infracțiunilor Săvârșite de
Judecători și Procurori şi
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AMENDAMENTE

OBSERVAȚII

celelalte structuri sau unităţi
din cadrul Ministerului Public.
ALDE
(4) Procurorul general al
Parchetului de pe lângă Înalta
Curte de Casaţie şi Justiţie
soluţionează conflictele de
competenţă
apărute
între
Direcția pentru investigarea
infracțiunilor
săvârșite
în
legătură cu justiția şi celelalte
structuri sau unităţi din cadrul
Ministerului Public.
Senator Șerban Nicolae
Art. 882 - (1) Secția pentru
Investigarea
Infracțiunilor
Săvârșite de Judecători și
Procurori
îşi
desfăşoară
activitatea potrivit principiului
legalităţii, al imparţialităţii şi al
controlului ierarhic.
ALDE
Art. 882
(1) Direcția pentru investigarea
infracțiunilor
săvârșite
în
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85.

86.

(2) Direcția pentru Investigarea
Infracțiunilor
Săvârșite
de
Judecători și Procurori este
independentă în raport cu
instanţele judecătoreşti şi cu
parchetele de pe lângă acestea,
precum şi în relaţiile cu celelalte
autorităţi publice, exercitându-şi
atribuţiile numai în temeiul legii
şi pentru asigurarea respectării
acesteia.

AMENDAMENTE
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legătură
cu
justiția
îşi
desfăşoară activitatea potrivit
principiului
legalităţii,
al
imparţialităţii şi al controlului
ierarhic.
Senator Șerban Nicolae
Art. 882 - (1) Sectia pentru
investigarea
infracțiunilor
săvârșite in legatura cu justitia
îşi
desfăşoară
activitatea
potrivit principiului legalităţii,
al
imparţialităţii
şi
al
controlului ierarhic.
UNJR
(2) Secția de Investigare a
unor infracțiuni din justiție
este independentă în raport cu
instanţele judecătoreşti şi cu
parchetele de pe lângă acestea,
precum şi în relaţiile cu
celelalte autorităţi publice,
exercitându-şi atribuţiile numai
în temeiul legii şi pentru
asigurarea respectării acesteia.
PSD
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AMENDAMENTE

OBSERVAȚII

(2) Secția pentru Investigarea
Infracțiunilor Săvârșite de
Judecători și Procurori este
independentă în raport cu
instanţele judecătoreşti şi cu
parchetele de pe lângă acestea,
precum şi în relaţiile cu
celelalte autorităţi publice,
exercitându-şi atribuţiile numai
în temeiul legii şi pentru
asigurarea respectării acesteia.
ALDE
(2) Direcția pentru investigarea
infracțiunilor
săvârșite
în
legătură cu justiția este
independentă în raport cu
instanţele judecătoreşti şi cu
parchetele de pe lângă acestea,
precum şi în relaţiile cu
celelalte
autorităţi publice, exercitânduşi atribuţiile numai în temeiul
legii şi pentru asigurarea
respectării acesteia.
Senator Șerban Nicolae
(2) Prin derogare de la orice
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Art. 883 - (1) Direcția pentru
Investigarea
Infracțiunilor
Săvârșite de Judecători și
Procurori este condusă de un
procuror şef, asimilat primadjunctului procurorului general
al Parchetului de pe lângă Înalta
Curte de Casaţie şi Justiţie, ajutat
de 2 adjuncți,
asimilați
adjunctului procurorului general
al Parchetului de pe lângă Înalta
Curte de Casaţie şi Justiţie.

AMENDAMENTE

OBSERVAȚII

alte norme, Sectia pentru
investigarea
infracțiunilor
săvârșite in legatura cu justitia
este independentă în raport cu
instanţele judecătoreşti şi cu
parchetele de pe lângă acestea,
precum şi în relaţiile cu
celelalte autorităţi publice,
exercitându-şi atribuţiile numai
în temeiul legii şi pentru
asigurarea respectării acesteia.
UNJR
(1) Secția de Investigare a
unor infracțiuni din justiție
este condusă de un procuror şef
de sectie, ajutat de un procurorșef adjunct, numiți în funcţie de
Secția pentru procurori a
Consiliului
Superior
al
Magistraturii dintre procurorii
ce fac parte din Secția de
Investigare a unor infracțiuni
din justiție, in urma unui
interviu transmis in direct si
publicat ulterior pe site-ul
Consiliului.
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AMENDAMENTE

OBSERVAȚII

PSD
Art. 883 - (1) Secția pentru
Investigarea
Infracțiunilor
Săvârșite de Judecători și
Procurori este condusă de un
procuror şef
ALDE
Art. 883
(1) Direcția pentru investigarea
infracțiunilor
săvârșite
în
legătură cu justiția este
condusă de un procuror şef,
asimilat
prim-adjunctului
procurorului
general
al
Parchetului de pe lângă Înalta
Curte de Casaţie şi Justiţie,
ajutat de doi adjuncţi, asimilaţi
adjunctului
procurorului
general al Parchetului de pe
lângă Înalta Curte de Casaţie şi
Justiţie.
Senator Șerban Nicolae
Art. 883
(1) Procurorul șef al Secției
este propus de ministrul
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(2) Procurorul-șef al Direcției
pentru Investigarea Infracțiunilor
Săvârșite de Judecători și
Procurori și adjuncții acestuia
sunt numiți în funcție și revocați
din funcție în aceleași condiții și
potrivit
aceleași
proceduri
prevăzute pentru procurorul-șef al
Direcției Naționale Anticorupție
și adjuncții acestuia, dispozițiile
art. 54 – art. 544 din Legea nr.
303/2004 aplicându-se în mod
corespunzător.

AMENDAMENTE

OBSERVAȚII

justiției și numit de Consiliul
Superior al Magistraturii.
Deputat Cătălin Rădulescu
(2) Procurorul-şef al Secției de
Investigare a unor infracțiuni
din justiție şi adjunctul
acestuia sunt revocaţi din
funcţie de Secția pentru
procurori
a
Consiliului
Superior al Magistraturii.
PSD

(2) Procurorul-șef al Secției
pentru
Investigarea
Infracțiunilor Săvârșite de
Judecători și Procurori este
numit în funcție și revocat din
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96.

97.

(4) Direcția pentru Investigarea
Infracțiunilor
Săvârșite
de
Judecători
și
Procurori
funcționează cu un număr maxim
de 50 de posturi, din care 20 de
posturi de procuror și 30 de
posturi de personal auxiliar de
specialitate și personal economic
și administrativ. Numărul maxim
de posturi poate fi modificat prin

AMENDAMENTE

OBSERVAȚII

funcție în aceleași condiții și
potrivit aceleași proceduri
prevăzute de, dispozițiile art.
54 – art. 544 din Legea nr.
303/2004, care se aplică în mod
corespunzător.
ALDE
(2) Procurorul-şef al Direcției
pentru
investigarea
infracțiunilor
săvârșite
în
legătură cu justiția şi adjuncţii
acestuia sunt numiţi în funcţie
şi revocaţi din funcţie de
Plenul Consiliului Superior al
Magistraturii.
Senator Șerban Nicolae
(4) Secția pentru Investigarea
Infracțiunilor Săvârșite de
Judecători
și
Procurori
funcționează cu un număr
maxim de 20 de posturi, din
care 8 de posturi de procuror și
12 de posturi de personal
auxiliar de specialitate
ALDE
140

Nr
crt
98.

99.

100.

LEGEA NR. 304/2004

INIȚIATIVA LEGISLATIVĂ
PLX417/2017
hotărâre a Guvernului.

AMENDAMENTE

OBSERVAȚII

(41)
La
propunerea
procurorului șef de Secție
Plenul aprobă suplimentarea
numărului de posturi ce va fi
dispusă
prin
ordin
al
Procurorului General.
PSD
887 (2) Direcția pentru
investigarea
infracțiunilor
săvârșite în legătură cu justiția
funcționează cu un număr
maxim de 50 de posturi, din
care 20 de posturi de procuror
și 30 de posturi de personal
auxiliar de specialitate și
personal
economic
și
administrativ. Numărul maxim
de posturi poate fi modificat
prin hotărâre a Guvernului.
Este interzisa delegarea sau
detașarea procurorilor în cadrul
acestei Direcții.
Senator Șerban Nicolae
(5) În scopul efectuării în mod (5) În scopul efectuării în mod
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temeinic a activităţilor de
descoperire şi de urmărire a
infracţiunilor
săvârșite
de
magistrați,
Direcția
pentru
Investigarea
Infracțiunilor
Săvârșite de Judecători și
Procurori poate folosi specialiștii
din cadrul Parchetului de pe lângă
Înalta Curte de Casație și Justiție.
Procurorul general al Parchetului
de pe lângă Înalta Curte de
Casație și Justiție stabilește
specialiștii
care
sprijină
activitatea
Direcției
pentru
Investigarea
Infracțiunilor
Săvârșite de Judecători și
Procurori.

AMENDAMENTE

OBSERVAȚII

temeinic a activităţilor de
descoperire şi de urmărire a
infracţiunilor
săvârșite
de
magistrați,
Secția
pentru
Investigarea
Infracțiunilor
Săvârșite de Judecători și
Procurori
poate
folosi
specialiștii
din
cadrul
Parchetului de pe lângă Înalta
Curte de Casație și Justiție.
Procurorul
general
al
Parchetului de pe lângă Înalta
Curte de Casație și Justiție
stabilește
specialiștii
care
sprijină activitatea Secției
pentru
Investigarea
Infracțiunilor Săvârșite de
Judecători și Procurori.
ALDE
(3) În scopul efectuării în mod
temeinic a activităţilor de
descoperire şi de urmărire a
infracţiunilor
săvârşite
de
magistraţi, Direcția pentru
investigarea
infracțiunilor
săvârșite în legătură cu justiția
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AMENDAMENTE

OBSERVAȚII

poate folosi specialiştii din
cadrul Parchetului de pe lângă
Inalta Curte de Casaţie şi
Justiţie stabiliți de Procurorul
general al Parchetului de pe
lângă Inalta Curte de Casaţie
şi Justiţie.
Senator Șerban Nicolae
(51) Prin specialiști în sensul
alin. (5) se înțelege specialişti
în
domeniul
economic,
financiar,
bancar,
vamal,
informatic, precum şi în alte
domenii, pentru clarificarea
unor aspecte tehnice în
activitatea de urmărire penală.

102.

PNL

103.

(6)
Finanţarea
cheltuielilor
curente şi de capital ale Direcției
pentru Investigarea Infracțiunilor
Săvârșite de Judecători și
Procurori se asigură de la bugetul
de stat.

(6) Finanţarea cheltuielilor
curente şi de capital ale Secției
pentru
Investigarea
Infracțiunilor Săvârșite de
Judecători și Procurori se
asigură
de
la
bugetul
Parchetului de pe lângă Înalta
Curte de Casație și Justiție.
ALDE
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Art. 884 - (1) Direcția pentru
Investigarea
Infracțiunilor
Săvârșite de Judecători și
Procurori se poate organiza în
secţii conduse de procurori şefi
secţie, ajutaţi de procurori şefi
adjuncţi secţie. Secţiile se pot
înfiinţa şi se pot desfiinţa prin
ordin al procurorului şef al
Direcției, cu avizul secției pentru
procurori a Consiliului Superior
al Magistraturii.

AMENDAMENTE

OBSERVAȚII

(4) Finanţarea cheltuielilor
curente şi de capital ale
Direcției pentru investigarea
infracțiunilor
săvârșite
în
legătură cu justiția se asigură
de la bugetul de stat.
Procurorul şef al Direcției
pentru
investigarea
infracțiunilor
săvârșite
în
legătură cu justiția este
ordonator terțiar de credite.
Senator Șerban Nicolae
Art. 884
(1) Direcția pentru investigarea
infracțiunilor
săvârșite
în
legătură cu justiția se poate
organiza în secţii conduse de
procurori şefi secţie, ajutaţi de
procurori şefi adjuncţi secţie.
Secţiile se pot înfiinţa şi se pot
desfiinţa
prin
ordin
al
procurorului şef al Direcției, cu
avizul secției pentru procurori a
Consiliului
Superior
al
Magistraturii.
Senator Șerban Nicolae
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(2) În cadrul Direcției pentru
Investigarea
Infracțiunilor
Săvârșite de Judecători și
Procurori funcţionează colegiul
de conducere, care hotărăşte
asupra problemelor generale de
conducere ale acestei direcţii.

107.

108.

(3) Colegiul de conducere al
Direcției pentru Investigarea
Infracțiunilor
Săvârșite
de
Judecători și Procurori este
constituit din procurorul şef,
adjuncții acestuia şi 4 procurori
aleşi în adunarea generală a
procurorilor.

109.

(4) Dispoziţiile art. 49 alin. (3) -

AMENDAMENTE

OBSERVAȚII

Alineatul (2) al articolului 884
se modifică și va avea
următorul cuprins:
(2) Este interzisa delegarea sau
detasarea procurorilor in cadrul
acestei sectii.
UNJR, PSD
(2) În cadrul Direcției pentru
investigarea
infracțiunilor
săvârșite în legătură cu justiția
funcţionează
colegiul
de
conducere,
care
hotărăşte
asupra problemelor generale de
conducere ale acestei direcţii.
Senator Șerban Nicolae
(3) Colegiul de conducere al
Direcției pentru investigarea
infracțiunilor
săvârșite
în
legătură cu justiția este
constituit din procurorul şef,
adjunctul acestuia şi patru
procurori aleşi în adunarea
generală a procurorilor.
Senator Șerban Nicolae
(4) Dispoziţiile art. 49 alin. (3)
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(7)
se
aplică
în
mod - (7) se aplică în mod
corespunzător.
corespunzător.
Senator Șerban Nicolae
5
Art. 88 - (1) Adunarea generală a Art. 885
procurorilor Direcției pentru (1) Adunarea generală a
Investigarea
Infracțiunilor procurorilor Direcției pentru
Săvârșite de Judecători și investigarea
infracțiunilor
Procurori se convoacă de către săvârșite în legătură cu justiția
procurorul şef al acestei direcţii, se convoacă de către procurorul
anual sau ori de câte ori este şef al acestei direcţii, anual sau
necesar.
ori de câte ori este necesar.
(2) Dispoziţiile art. 51 se aplică în (2) Dispoziţiile art. 51 se aplică
mod corespunzător.
în mod corespunzător.
Senator Șerban Nicolae
6
Art. 88 În exercitarea Art. 886 În exercitarea
atribuţiilor ce-i revin, procurorul atribuţiilor
ce-i
revin,
şef
al
Direcției
pentru procurorul şef al Secția pentru
Investigarea
Infracțiunilor Investigarea
Infracțiunilor
Săvârșite de Judecători și Săvârșite de Judecători și
Procurori emite ordine cu caracter Procurori emite ordine cu
intern.
caracter intern.
ALDE
Art. 886 - În exercitarea
atribuţiilor
ce-i
revin,
procurorul şef al Direcției

OBSERVAȚII
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113.

Art. 887 - (1) Direcția pentru
Investigarea
Infracțiunilor
Săvârșite de Judecători și
Procurori se încadrează cu
procurori numiţi prin ordin al
procurorului şef cu avizul Secției
pentru procurori a Consiliului
Superior al Magistraturii, în
limita posturilor prevăzute în
statul de funcţii, aprobat potrivit
legii.

114.

(2) Pentru a fi numiţi în cadrul
Direcției pentru Investigarea
Infracțiunilor
Săvârșite
de
Judecători și Procurori, procurorii
trebuie să nu fi fost sancționați
disciplinar, să aibă cel puțin
gradul de parchet de pe lângă
tribunal, o bună pregătire

AMENDAMENTE

OBSERVAȚII

pentru
investigarea
infracțiunilor
săvârșite
în
legătură cu justiția emite
ordine cu caracter intern.
Senator Șerban Nicolae
Art. 887
(1) Direcţia pentru investigarea
infracțiunilor
săvârșite
în
legătură
cu
justiția
se
încadrează cu procurori numiţi
prin ordin al procurorului şef
cu avizul Secţiei pentru
procurori
a
Consiliului
Superior al Magistraturii, în
limita posturilor prevăzute în
statul de funcţii, aprobat
potrivit legii.
Senator Șerban Nicolae
Art. 887 (2) Pentru a fi numiţi în cadrul
Secția pentru Investigarea
Infracțiunilor Săvârșite de
Judecători
și
Procurori,
procurorii trebuie să nu fi fost
sancționați disciplinar, să fi
funcționat la parchetul de pe
147
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profesională, o conduită morală
ireproşabilă, o vechime de cel
puţin 8 ani în funcţia de procuror
şi să fi fost declaraţi admişi în
urma interviului organizat de
comisia constituită în acest scop.
Dispozițiile art. 44 alin. (2) din
Legea nr. 303/2004 se aplică în
mod corespunzător.

AMENDAMENTE

OBSERVAȚII

lângă tribunal, o bună pregătire
profesională, o conduită morală
ireproşabilă, o vechime de cel
puţin 12 ani în funcţia de
procuror şi să fi fost declaraţi
admişi în urma interviului
organizat de comisia constituită
în acest scop. Dispozițiile art.
44 alin. (2) din Legea nr.
303/2004 se aplică în mod
corespunzător.
ALDE
887 - (3) Pentru a fi numiţi în
cadrul
Direcției
pentru
investigarea
infracțiunilor
săvârșite în legătură cu justiția,
procurorii trebuie să nu fi fost
sancționați disciplinar, să aibă
o vechime de cel puţin 18 ani
în funcţia de procuror, cel puțin
gradul de parchet de pe lângă
curte de apel și o vechime de
patru ani în acest grad, o bună
pregătire
profesională,
o
conduită morală ireproşabilă şi
să fi fost declaraţi admişi în
148
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(3) La interviu poate participa
orice procuror care îndeplineşte
condiţiile prevăzute la alin. (2).

117.

118.

119.

(4) Interviul constă în verificarea
pregătirii
profesionale,
a
capacităţii de a lua decizii şi de aşi
asuma
răspunderea,
a
rezistenţei la stres, precum şi altor
calităţi specifice.

AMENDAMENTE

OBSERVAȚII

urma concursului organizat de
Plenul Consiliul Superior al
Magistraturii în acest scop.
Senator Șerban Nicolae
(3) La concurs poate participa
orice procuror care îndeplineşte
condiţiile prevăzute la alin. (2).
PSD
(3) La interviu poate participa
orice procuror care îndeplineşte
condiţiile prevăzute la alin. (2).
ALDE
(4) La concurs poate participa
orice procuror care îndeplineşte
condiţiile prevăzute la alin. (3).
Senator Șerban Nicolae
(4) Concursul prevazut la alin.
3 constă în:
a) un interviu transmis in
direct, sustinut in fata Secției
pentru
procurori
a
Consiliului
Superior
al
Magistraturii. Interviul consta
în
verificarea
pregătirii
profesionale, a capacității de
149
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AMENDAMENTE

OBSERVAȚII

a lua decizii și de a-și asuma
răspunderea, a rezistentei la
stres, precum și altor calități
specifice. La interviu poate
participa si un psiholog, care
poate
pune
intrebari
candidatilor;
b) o probă având ca obiect
evaluarea unor acte întocmite
de candidaţi în ultimii 5 ani,
inclusiv la instituțiile unde au
fost detașați sau delegați;
PSD
Preluat de la UNJR cu
modificări
(4)
Interviul
constă
în
verificarea
pregătirii
profesionale, a capacităţii de a
lua decizii şi de a-şi asuma
răspunderea, a rezistenţei la
stres, precum şi altor calităţi
specifice.
ALDE
884 - (4) Concursul prevazut la
alin. 3 constă în:
a) un interviu transmis in
150

Nr
crt

122.

123.

LEGEA NR. 304/2004

INIȚIATIVA LEGISLATIVĂ
PLX417/2017

AMENDAMENTE

OBSERVAȚII

direct, sustinut in fata Plenului
Consiliului
Superior
al
Magistraturii;
b) o probă având ca obiect
evaluarea unor acte întocmite
de candidaţi în ultimii 3 ani,
inclusiv la instituțiile unde au
fost detașați sau delegați;
UNJR, preluat de PSD
(6)
Interviul
consta
în
verificarea
pregătirii
profesionale, a capacității de a
lua decizii și de a-și asuma
răspunderea, a rezistentei la
stres, precum și altor calități
specifice. La interviu poate
participa si un psiholog, care
poate
pune
intrebari
candidatilor.
UNJR, preluat de PSD
887 - (5) Concursul prevazut la
alin. (3) constă în:
a) un interviu transmis în
direct, susținut în fața secției de
procurori
a
Consiliului
Superior al Magistraturii;
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AMENDAMENTE

OBSERVAȚII

b) evaluarea a minim cinci
rechizitorii alese aleatoriu,
precum și a altor acte întocmite
de candidaţi și considerante
relevante de aceștia, din ultimii
4 ani de activitate.
Senator Șerban Nicolae
887 - (8) Interviul constă în
verificarea
pregătirii
profesionale, a capacității de a
lua decizii și de a-și asuma
răspunderea, a rezistenței la
stres, precum și altor calități
specifice.
Senator Șerban Nicolae

124.

125.

(5) La evaluarea candidaţilor vor
fi avute în vedere şi activitatea
desfăşurată
de
procurori,
cunoaşterea unei limbi străine şi
cunoştinţele de operare pe
calculator.

(5) Punctajul maxim ce poate fi
atribuit la probele de concurs
este de 100 de puncte,
distribuite astfel:
a) 60 de puncte pentru proba
prevăzută alin. (4) lit. a);
b) 40 de puncte pentru proba
prevăzută la alin. (4) lit. b).
PSD
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126.

127.

128.

(6) Comisia prevăzută la alin. (2)
este numită prin ordin al
procurorului şef al Direcției
pentru Investigarea Infracțiunilor
Săvârșite de Judecători și
Procurori şi este formată din

AMENDAMENTE

OBSERVAȚII

Preluat de la UNJR
884 - (5) Punctajul maxim ce
poate fi atribuit la probele de
concurs este de 100 de puncte,
distribuite astfel:
a) 60 de puncte pentru proba
prevăzută alin. (4) lit. a);
b) 40 de puncte pentru proba
prevăzută la alin. (4) lit. b).
UNJR,preluat de PSD
887 - (6) Punctajul maxim ce
poate fi atribuit la probele de
concurs este de 100 de puncte,
distribuite astfel:
a) 60 de puncte pentru proba
prevăzută alin. (3) lit. a);
b) 40 de puncte pentru proba
prevăzută la alin. (3) lit. b).
Senator Șerban Nicolae
(6) Evaluarea prevazuta de art.
4 lit. b) se efectueaza de o
comisie desemnata de Secția
pentru
procurori
a
Consiliului
Superior
al
Magistraturi, formata din 3
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procurorul-șef și cei doi adjuncți
ai acestuia de la Direcția pentru
Investigarea
Infracțiunilor
Săvârșite de Judecători și
Procurori. Din comisie pot face
parte şi specialişti în psihologie,
resurse umane şi alte domenii.

AMENDAMENTE

OBSERVAȚII

procurori propusi de Procurorul
General al Romaniei si 3
judecatori din sectia penala a
Inaltei Curti de Casatie si
Justitiei, propusi de colegiul de
conducere
al
acesteia.
Punctajul minim pentru a fi
declarat admis la concurs este
de 70 de puncte.
PSD
Preluată de la UNJR cu
modificări
884 (7) Evaluarea prevazuta de
alin. 4 lit. b) se efectueaza de o
comisie desemnata de Plenul
Consiliului
Superior
al
Magistraturi, formata din 3
procurori propusi de Procurorul
General al Romaniei si 3
judecatori din sectia penala a
Inaltei Curti de Casatie si
Justitiei, propusi de colegiul de
conducere al acesteia.
UNJR, preluat de PSD
887 - (9) Evaluarea se
efectuează de o comisie
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131.

132.

133.

134.

(7) Procurorul şef al Direcției
pentru Investigarea Infracțiunilor
Săvârșite de Judecători și
Procurori
evaluează,
anual,
rezultatele obţinute de procurorii
din cadrul direcției.

AMENDAMENTE

OBSERVAȚII

desemnată de secția de
procurori
a
Consiliului
Superior
al
Magistraturi,
formată dintr-un un formator
de la Institutul Național al
Magistraturii și 4 procurori de
la Parchetul de pe langa Înalta
Curte de Casație și Justiție,
propuși de Procurorul General.
Senator Șerban Nicolae
884 (8) Punctajul minim pentru
a fi declarat admis la concurs
este de 70 de puncte.
UNJR, preluat de PSD
887 - (7) Punctajul minim
pentru a fi declarat admis la
concurs este de 70 de puncte.
Senator Șerban Nicolae
(7) Procurorul şef al Secției de
Investigare a unor infracțiuni
din justiție evaluează, anual,
rezultatele
obţinute
de
procurorii din cadrul secției.
PSD
(10) Procurorul-șef al Direcției
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(8) Procurorii numiţi în cadrul
Direcției pentru Investigarea
Infracțiunilor
Săvârșite
de
Judecători și Procurori pot fi
revocaţi prin ordin al procurorului
şef
al
Direcției
pentru
Investigarea
Infracțiunilor
Săvârșite de Judecători și
Procurori, cu avizul Secției pentru
procurori a Consiliului Superior
al
Magistraturii,
în
cazul
exercitării necorespunzătoare a
atribuţiilor specifice funcţiei sau
în cazul aplicării unei sancţiuni
disciplinare.

AMENDAMENTE

OBSERVAȚII

pentru
investigarea
infracțiunilor săvârșite în
legătură cu justiția evaluează,
anual, rezultatele obținute de
procurorii Direcției pentru
investigarea
infracțiunilor
săvârșite în legătură cu
justiția.
Senator Șerban Nicolae
(8) Procurorii numiţi în cadrul
Secției de Investigare a unor
infracțiuni din justiție pot fi
revocaţi
prin
ordin
al
procurorului şef al Secției de
Investigare a unor infracțiuni
din justiție, cu avizul Secției
pentru procurori a Consiliului
Superior al Magistraturii, în
cazul
exercitării
necorespunzătoare a atribuţiilor
specifice funcţiei sau în cazul
aplicării
unei
sancţiuni
disciplinare.
PSD
Preluat de la UNJR
884 (9) Procurorii numiţi în
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cadrul
Sectiei
pentru
investigarea
infracțiunilor
săvârșite in legatura cu justitia
pot fi revocaţi prin ordin al
procurorului şef al Sectiei
pentru
investigarea
infracțiunilor
săvârșite
de
judecatori si procurori, cu
avizul Plenului Consiliului
Superior al Magistraturii, în
cazul
exercitării
necorespunzătoare a atribuţiilor
specifice funcţiei sau în cazul
aplicării
unei
sancţiuni
disciplinare.
UNJR, preluat de PSD
(11) Procurorii numiți în cadrul
Direcției pentru investigarea
infracțiunilor săvârșite în
legătură cu justiția pot fi
revocați
prin
ordin
al
procurorului-șef al Direcției
pentru
investigarea
infracțiunilor săvârșite în
legătură cu justiția, cu avizul
conform al secției de procurori
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(9) La data încetării activităţii în
cadrul
Direcției
pentru
Investigarea
Infracțiunilor
Săvârșite de Judecători și
Procurori, procurorul revine la
parchetul de unde provine sau la
alt parchet unde are dreptul să
funcţioneze potrivit legii.

AMENDAMENTE

OBSERVAȚII

a Consiliului Superior al
Magistraturii,
în
cazul
exercitării necorespunzătoare a
atribuțiilor specifice funcției
sau în cazul aplicării unei
sancțiuni disciplinare.
Senator Șerban Nicolae
(9) La data încetării activităţii
în cadrul Secția pentru
Investigarea
Infracțiunilor
Săvârșite de Judecători și
Procurori, procurorul revine la
parchetul de unde provine sau
la alt parchet unde are dreptul
să funcţioneze potrivit legii.
ALDE
884 - (10) La data încetării
activităţii în cadrul Sectia
pentru
investigarea
infracțiunilor
săvârșite
in
legatura cu justitia, procurorul
revine la parchetul de unde
provine.
UNJR, preluat de PSD
(12) La data încetării activității
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AMENDAMENTE

OBSERVAȚII

în cadrul Direcției pentru
investigarea
infracțiunilor
săvârșite în legătură cu
justiția, procurorul revine la
parchetul de unde provine.
Senator Șerban Nicolae
(10) De la data revenirii la
parchetul de unde provin,
procurorii care au activat în
cadrul Secției de Investigare a
unor infracțiuni din justiție
îşi
redobândesc
gradul
profesional de execuţie şi
salarizarea
corespunzătoare
acestuia avute anterior sau pe
cele dobândite ca urmare a
promovării, în condiţiile legii,
în timpul desfăşurării activităţii
în cadrul direcţiei.

(10) De la data revenirii la
parchetul de unde provin sau la
alt parchet unde au dreptul să
funcţioneze,
potrivit
legii,
procurorii care au activat în
cadrul
Direcției
pentru
Investigarea
Infracțiunilor
Săvârșite de Judecători și
Procurori îşi redobândesc gradul
profesional de execuţie şi
salarizarea
corespunzătoare
acestuia avute anterior sau pe cele
dobândite
ca
urmare
a
promovării, în condiţiile legii, în
timpul desfăşurării activităţii în PSD
cadrul direcţiei.
(10) De la data revenirii la
parchetul de unde provin sau la
alt parchet unde au dreptul să
funcţioneze, potrivit legii,
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procurorii care au activat în
cadrul
Secția
pentru
Investigarea
Infracțiunilor
Săvârșite de Judecători și
Procurori
îşi
redobândesc
gradul profesional de execuţie
şi salarizarea corespunzătoare
acestuia avute anterior sau pe
cele dobândite ca urmare a
promovării, în condiţiile legii,
în timpul desfăşurării activităţii
în cadrul direcţiei.
ALDE
884 - (11) De la data revenirii
la parchetul de unde provin,
procurorii care au activat în
cadrul
Sectiei
pentru
investigarea
infracțiunilor
săvârșite in legatura cu justitia
îşi pastreaza gradul profesional
procuror al Parchetului de pe
langa Inalta Curte de Casatie si
justitie
şi
salarizarea
corespunzătoare acestuia.
UNJR, preluat de PSD
(14)
Dispoziţiile
art.48
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Art. 888 - (1) Atribuţiile Direcției
pentru Investigarea Infracțiunilor
Săvârșite de Judecători și
Procurori sunt următoarele:
b) conducerea, supravegherea şi
controlul actelor de cercetare
penală, efectuate din dispoziţiile
procurorului de către ofiţerii de
poliţie judiciară, în cauzele
privind infracţiunile prevăzute la
lit. a);

146.

147.

f) elaborarea raportului anual
privind
activitatea
Direcției
pentru Investigarea Infracțiunilor
Săvârșite de Judecători și

AMENDAMENTE

OBSERVAȚII

alin.(10) şi (11) din Legea
nr.303/2004, republicată, se
aplică în mod corespunzător.
Senator Șerban Nicolae

b) conducerea, supravegherea
şi controlul actelor de cercetare
penală,
efectuate
din
dispoziţiile procurorului de
către
ofiţerii
de
poliţie
judiciară, în cauzele privind
infracţiunile prevăzute la lit. a);
PSD
(1)
Atribuţiile
Direcţiei
pentru
investigarea
infracțiunilor săvârșite în
legătură cu justiția sunt
următoarele:
Senator Șerban Nicolae
f) elaborarea raportului anual
privind activitatea Secției de
Investigare a unor infracțiuni
din justiție şi prezentarea
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Procurori şi prezentarea acestuia
Secției pentru procurori a
Consiliului
Superior
al
Magistraturii
şi
ministrului
justiţiei, nu mai târziu de luna
februarie a anului următor.
Ministrul justiţiei va prezenta
Parlamentului concluziile asupra
raportului de activitate al
Direcţiei;
(2) Direcția pentru Investigarea
Infracțiunilor
Săvârșite
de
Judecători și Procurori exercită
drepturile
şi
îndeplinește
obligațiile procedurale prevăzute
de lege, în cauzele privind
infracţiunile
atribuite
prin
prezenta lege în competenţa sa.”

AMENDAMENTE

OBSERVAȚII

acestuia procurorului general
al Parchetului de pe lângă
Înalta Curte de Casație și
Justiție, nu mai târziu de luna
februarie a anului următor;
PSD

(2) Secția de Investigare a
unor infracțiuni din justiție
exercită
drepturile
şi
îndeplinește
obligațiile
procedurale prevăzute de lege,
în cauzele privind infracţiunile
atribuite prin prezenta lege în
competenţa sa.”
PSD
Art. 889 - Direcția pentru
investigarea
infracțiunilor
săvârșite în legătură cu justiția
elaborează anual un raport
privind activitatea desfăşurată,
pe care îl prezintă plenului
Consiliului
Superior
al
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150.
ART. 89
(1) Pe lângă fiecare curte
de apel, tribunal, tribunal
pentru minori şi familie şi
judecătorie funcţionează un
parchet.
151.

(3) Parchetele de pe
lângă curţile de apel şi
parchetele de pe lângă
tribunale au personalitate
juridică. Parchetele de pe
lângă tribunalele pentru
minori şi familie şi
parchetele de pe lângă
judecătorii
nu
au
personalitate juridică.
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AMENDAMENTE

OBSERVAȚII

Magistraturii şi ministrului
justiţiei, nu mai târziu de luna
februarie a anului următor.
Ministrul justiţiei va prezenta
Parlamentului
concluziile
asupra raportului de activitate
al Direcţiei.
Senator Șerban Nicolae
Alineatele (1) și (3) ale
articolului 89 se modifică și
vor avea următorul cuprins:
(1) Pe lângă fiecare curte de
apel, tribunal și judecătorie
funcționează un parchet.
ALDE
(3) Parchetele de pe lângă
curțile de apel și parchetele de
pe
lângă
tribunale
au
personalitate
juridică.
Parchetele
de
pe
lângă
judecătorii nu au personalitate
juridică.
ALDE
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153.

154.
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ART. 92
(2) Parchetele de pe
lângă tribunale, tribunale
pentru minori şi familie şi
judecătorii sunt conduse de
prim-procurori.
(4)
Prim-procurorii
parchetelor de pe lângă
tribunalele pentru minori şi
prim-procurorii parchetelor
de pe lângă judecătorii
exercită şi atribuţii de
administrare a parchetului.
ART. 94
(1) În funcţie de volumul
de activitate, la parchetele
de pe lângă curţile de apel
şi tribunale, procurorul
general sau, după caz,
prim-procurorul poate fi
ajutat de 1 - 2 adjuncţi, iar
la parchetele de pe lângă
tribunalele pentru minori şi
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AMENDAMENTE

OBSERVAȚII

Alineatele (2) și (4) ale
articolului 92 se modifică și
vor avea următorul cuprins:
(2) Parchetele de pe lângă
tribunal și judecătorii sunt
conduse de prim-procurori.
ALDE
(4) Prim-procurorii parchetelor
de pe lângă judecătorii exercită
și atribuții de administrare a
parchetului.
ALDE
Alineatul (1) al articolului 94
se modifică și va avea
următorul cuprins:
(1) În funcție de volumul de
activitate, la parchetele de pe
lângă curțile de apel și tribunal,
procurorul general sau, după
caz, prim-procurorul poate fi
ajutat de 1-2 adjuncți.
ALDE
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155.

familie şi judecătorii, primprocurorul poate fi ajutat
de un adjunct.
ART. 96

156.

(2)
Colegiile
de
conducere ale parchetelor
de pe lângă curţi de apel,
tribunale, tribunale pentru
minori şi familie şi
judecătorii
au
în
componenţă procurori care
deţin funcţii de nivelul
celor prevăzute la art. 49
alin. (2) pentru colegiile de
conducere ale instanţelor.
ART. 104
(2) Directorul Institutului
Naţional al Magistraturii şi
cei doi adjuncţi ai acestuia
sunt numiţi şi revocaţi de
Consiliul
Superior
al
Magistraturii.
Numirea
directorului
Institutului
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AMENDAMENTE

OBSERVAȚII

Alineatul (2) al articolului 96
se modifică și va avea
următorul cuprins:
(2) Colegiile de conducere ale
parchetelor de pe lângă curți
de apel, tribunal și judecătorii
au în componență procurori
care dețin funcții la nivelul
celor prevăzute la art. 49 alin.
(2) pentru colegiile de
conducere ale instanțelor.
ALDE
Alineatele (2) și (3) ale
articolului 104 se modifică și
va avea următorul cuprins:
(2)
Directorul
Institutului
Naţional al Magistraturii şi cei
doi adjuncţi ai acestuia sunt
numiţi şi revocaţi de Consiliul
Superior al Magistraturii, cu
avizul
consultativ
al
Consiliului
științific
al
165
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Naţional al Magistraturii şi
a celor doi adjuncţi ai
acestuia se face din rândul
personalului de instruire de
specialitate juridică al
Institutului, al judecătorilor
şi procurorilor sau al
cadrelor didactice din
învăţământul
superior
juridic acreditat potrivit
legii.

157.

158.

(3) Durata mandatului
membrilor
consiliului
ştiinţific este de 3 ani şi
poate fi reînnoit, cu
excepţia
mandatului
reprezentantului auditorilor
de justiţie, care este ales pe
un an.
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OBSERVAȚII

Institutului.
Numirea
directorului
Institutului
Naţional al Magistraturii şi a
celor doi adjuncţi ai acestuia se
face din rândul personalului de
instruire de specialitate juridică
al Institutului, al judecătorilor
şi procurorilor sau al cadrelor
didactice din învăţământul
superior
juridic
acreditat
potrivit legii.
Guvernul, ALDE
(3)
Durata
mandatului
directorului și al directorilor
adjuncți ai Institutului este de 4
ani şi poate fi reînnoit o singură
dată.
Guvernul, CSM, ALDE
La articolul 104, după alineatul
(3) se introduce un nou alineat,
alin. (31), cu următorul cuprins:
(31)
Durata
mandatului
membrilor consiliului ştiinţific
este de 4 ani şi poate fi
166
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159.

160.

ART. 108
(3) Salarizarea personalului
de instruire al Institutului
Naţional al Magistraturii la
plata cu ora se face în
funcţie de numărul de ore
de seminar sau curs
susţinute, de indemnizaţia
brută lunară a funcţiei de
judecător la Înalta Curte de
Casaţie şi Justiţie şi de
norma didactică stabilită
conform art. 80 alin. (2)
din Legea nr.128/1997
privind
Statutul
personalului didactic, cu
modificările şi completările
ulterioare.
ART. 113
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reînnoit,
cu
excepţia
mandatului
reprezentantului
auditorilor de justiţie, care este
ales pe un an.
Guvernul, CSM, ALDE
Alineatul (3) al articolului 108
se modifică şi va avea
următorul cuprins:
(3) Salarizarea personalului de
instruire al Institutului Naţional
al Magistraturii, la plata cu ora,
se face în funcţie de activităţile
desfăşurate și de norma
didactică stabilită conform legii
speciale, potrivit dispozițiilor
legale aplicabile personalului
didactic
din
învățământul
universitar juridic de stat.
ALDE

(2) Sancțiunile disciplinare se
167
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(2) Sancţiunile disciplinare
se aplică de către ministrul
justiţiei.

161.

(3) Împotriva sancţiunilor
aplicate potrivit alin. (2) se
poate face contestaţie, în
termen de 30 de zile de la
comunicarea sancţiunii, la
secţia
de
contencios
administrativ şi fiscal a
curţii
de
apel
în
circumscripţia
căreia
funcţionează cel sancţionat.
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aplică de către ministrul
justiţiei,
după
cercetarea
disciplinară a faptei. Cercetarea
disciplinară se efectuează, la
solicitarea ministrului justiției,
de
către
președintele
tribunalului în cadrul căruia își
desfășoară activitatea asistentul
judiciar sau de către un
judecător desemnat de acesta.
Guvernul
(3)
În
cadrul
cercetării
disciplinare se stabilesc faptele
și
urmările
acestora,
împrejurările în care au fost
săvârșite, precum și orice alte
date concludente din care să se
poată aprecia asupra existenţei
sau inexistenței vinovăţiei.
Ascultarea celui în cauză şi
verificarea apărărilor acestuia
sunt
obligatorii.
Refuzul
asistentului judiciar de a face
declarații ori de a se prezenta la
cercetări se constată prin
proces-verbal şi nu împiedică
168
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162.

(4) Asistenţii judiciari pot
fi eliberaţi din funcţie şi ca
urmare
a
reducerii
numărului de posturi, în
raport cu volumul de
activitate al instanţei.

163.

(5) Sancţiunile aplicate
asistenţilor judiciari şi
eliberarea din funcţie a
acestora
se
comunică
Consiliului Economic şi
Social de ministrul justiţiei.

164.
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OBSERVAȚII

încheierea cercetării.
Guvernul
(4) Cercetarea disciplinară se
efectuează în termen de 60 de
zile de la data dispunerii
acesteia de către ministrul
justiţiei. Cercetarea disciplinară
se poate prelungi cu cel mult
30 de zile, dacă există motive
întemeiate care justifică această
măsură.
Guvernul
(5) La finalizarea procedurii de
cercetare a faptei, persoana
care a efectuat cercetarea
disciplinară va întocmi un
referat în care se consemnează
rezultatele
activității
desfășurate.
Referatul
se
înaintează ministrului justiției
în termen de cel mult 30 de zile
de la data finalizării cercetării.
Guvernul
(6) Pe baza referatului prevăzut
la alin. (5), ministrul justiției
169
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OBSERVAȚII

poate dispune aplicarea uneia
din
sancțiunile disciplinare
prevăzute de lege ori clasarea
cauzei. Sancțiunea disciplinară
se aplică în termen de 30 de
zile calendaristice de la data
primirii referatului, dar nu mai
târziu de 2 ani de la data
săvârșirii faptei.
Guvernul
(7) Împotriva sancțiunilor
aplicate potrivit alin. (6) se
poate face contestație, în
termen de 30 de zile de la
comunicarea sancțiunii, la
secția
de
contencios
administrativ şi fiscal a curții
de apel în circumscripția căreia
funcționează cel sancționat”.
Guvernul

170
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ART. 118
(4)
Personalul
de
specialitate informatică va
fi subordonat din punct de
vedere
administrativ
preşedintelui instanţei din
care
face
parte
şi
profesional Direcţiei de
exploatare a tehnologiei
informaţiei din cadrul
Ministerului Justiţiei.

La articolul 118, alineatul (4)
se modifică și va avea
următorul cuprins:
„(4) Personalul de specialitate
informatică este subordonat
preşedintelui instanţei din care
face parte.”
CSM, Preluat de ALDE

ART. 131
(2) Bugetul curţilor de
apel, al tribunalelor, al
tribunalelor specializate şi
al
judecătoriilor
este
gestionat de Ministerul
Justiţiei, ministrul justiţiei
având
calitatea
de
ordonator principal de
credite.
(3)
Bugetul
pentru
parchetele de pe lângă
curţile de apel, tribunale,
tribunale specializate şi

Alineatele (2) și (3) ale
articolului 131 se modifică și
vor avea următorul cuprins:
(2) Bugetul curților de apel, al
tribunalelor și al judecătoriilor
este gestionat de Ministerul
Justiției, ministrul justiției
având calitatea de ordonator
principal de credite.

OBSERVAȚII

(3) Bugetul pentru parchetele
de pe lângă curțile de apel,
tribunale și judecătorii este
gestionat de parchetul de pe
171
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judecătorii este gestionat
de Parchetul de pe lângă
Înalta Curte de Casaţie şi
Justiţie.
Alineatul (2) al articolului 133 se
ART. 133
completează și va avea următorul
cuprins:
„Art. 133
(2) Preşedintele Înaltei (2) Preşedintele Înaltei Curţi de
Curţi de Casaţie şi Justiţie Casaţie şi Justiţie şi preşedinţii
şi preşedinţii curţilor de curţilor de apel, împreună cu
apel, împreună cu ministrul ministrul justiţiei, procurorul
justiţiei, procurorul general general al Parchetului de pe lângă
al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
Înalta Curte de Casaţie şi sau, după caz, procurorul-şef al
Justiţie sau, după caz, Direcţiei Naţionale Anticorupţie,
procurorul-şef al Direcţiei procurorul-şef al Direcţiei de
Naţionale
Anticorupţie, Investigare a Infracţiunilor de
Organizată
şi
procurorul-şef al Direcţiei Criminalitate
de
Investigare
a Terorism, procurorul șef al
Infracţiunilor
de Direcției pentru Investigarea
Săvârșite
de
Criminalitate Organizată şi Infracțiunilor
Terorism analizează anual Judecători și Procurori analizează
volumul de activitate al anual volumul de activitate al
instanţelor şi parchetelor şi, instanţelor şi parchetelor şi, în
în funcţie de rezultatele funcţie de rezultatele analizei, iau

AMENDAMENTE

OBSERVAȚII

lângă Înalta Curte de Casație și
Justiție.
ALDE
Alineatul (2) al articolului 133
se modifică și va avea
următorul cuprins:
(2) Preşedintele Înaltei Curţi
de Casaţie şi Justiţie şi
Consiliul
Național
al
Președinților Curților de Apel,
împreună cu ministrul justiţiei,
procurorul
general
al
Parchetului de pe lângă Înalta
Curte de Casaţie şi Justiţie sau,
după caz, procurorul-şef al
Direcţiei
Naţionale
Anticorupţie, procurorul-şef al
Direcţiei de Investigare a
Infracţiunilor de Criminalitate
Organizată
şi
Terorism,
analizează anual volumul de
activitate al instanţelor şi
parchetelor şi, în funcţie de
rezultatele analizei, iau măsuri
172
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analizei, iau măsuri pentru
suplimentarea
sau
reducerea numărului de
posturi,
cu
acordul
Consiliului Superior al
Magistraturii.

169.

ART. 134
(1) Numărul maxim de
posturi pentru instanţe şi
parchete se stabileşte prin
hotărâre a Guvernului, la
propunerea
ministrului
justiţiei,
cu
avizul
Consiliului Superior al
Magistraturii.

170.

Art. 1341
(2) Numărul posturilor
vacante temporar care se
pot ocupa în cazurile
prevăzute la alin. (1) se
aprobă
pentru
fiecare
instanţă sau, după caz,
parchet
de
Consiliul
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măsuri pentru suplimentarea sau
reducerea numărului de posturi,
cu acordul Secției pentru
judecători sau, după caz, Secției
pentru procurori a Consiliului
Superior al Magistraturii.”

AMENDAMENTE

OBSERVAȚII

pentru
suplimentarea
sau
reducerea numărului de posturi,
cu acordul Secției pentru
judecători sau, după caz,
Secției pentru procurori a
Consiliului
Superior
al
Magistraturii.
ALDE, PSD
ART. 134 se modifica astfe:
(1) Numărul maxim de posturi
pentru instanţe şi parchete se
stabileşte prin hotărâre a
Guvernului,
la
propunerea
ministrului
justiţiei,
cu
avizul sectiei corespunzatoare a
Consiliului
Superior
al
Magistraturii.
UNJR, preluat de PSD
Alin. (2) se modifica astfel:
(2) Numărul posturilor vacante
temporar care se pot ocupa în
cazurile prevăzute la alin. (1) se
aprobă pentru fiecare instanţă
sau, după caz, parchet de sectia
corespunzatoare
aConsiliului
Superior al Magistraturii, la
173
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Superior al Magistraturii, la
propunerea ordonatorilor
de credite.
(6) În cazul vacantării
ulterioare a unor posturi la
instanţa sau parchetul
respectivă/respectiv,
temporar sau definitiv,
posturile de judecător sau
procuror repartizate în
condiţiile alin. (4) se
reinclud de drept, de la data
vacantării, în fondul de
rezervă, iar judecătorul sau
procurorul care a ocupat un
astfel
de
post
este
considerat încadrat pe
postul care se vacantează.
Includerea
postului
vacantat în fondul de
rezervă se constată prin
ordin
al
ministrului
justiţiei, la propunerea
Consiliului Superior al
Magistraturii, în termen de
15 zile de la vacantare.
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OBSERVAȚII

propunerea ordonatorilor de
credite.
UNJR, preluat de PSD
(6) În cazul vacantării ulterioare
a unor posturi la instanţa sau
parchetul respectivă/respectiv,
temporar sau definitiv, posturile
de judecător sau procuror
repartizate în condiţiile alin. (4)
se reinclud de drept, de la data
vacantării, în fondul de rezervă,
iar judecătorul sau procurorul
care a ocupat un astfel de post
este considerat încadrat pe
postul care se vacantează.
Includerea postului vacantat în
fondul de rezervă se constată
prin ordin al ministrului justiţiei,
la
propunerea sectiei
corespunzatoare a Consiliului
Superior al Magistraturii, în
termen de 15 zile de la
vacantare.
UNJR, preluat de PSD

174
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173.

ART. 135
(1) Statele de funcţii şi
de personal pentru curţile
de apel, tribunale, tribunale
specializate, judecătorii şi
parchete se aprobă cu
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Articolul 135 se modifică și va
avea următorul cuprins:
„Art. 135 - (1) Statele de funcţii
şi de personal pentru curţile de
apel,
tribunale,
tribunale
specializate,
judecătorii
şi

AMENDAMENTE

OBSERVAȚII

După
articolul
1341
se
introduce un nou articol,
articolul 1342, cu următorul
cuprins:
\
(2) Dispoziţia prevăzută la alin.
(1) poate fi luată pe baza
procedurii stabilite de secția
pentru judecători a Consiliului
Superior al Magistraturii, care
va cuprinde inclusiv criteriile
pentru identificarea situaţiilor
în
care
este
necesară
colaborarea cu foştii judecători.
UNJR, preluat de PSD
(3) Persoanele prevăzute la
alin. (1) vor fi încadrate cu
contract de muncă pe durată
determinată.”
CSM, ALDE
(1) Statele de funcţii şi de
personal pentru curţile de apel,
tribunal, judecătorii şi parchete
se aprobă prin ordin al
175
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avizul
conform
al
Consiliului Superior al
Magistraturii, prin ordin al
ministrului justiţiei.

174.

175.

(2) Statele de funcţii şi de
personal pentru fiecare
instanţă militară şi parchet
de pe lângă aceasta se
aprobă prin ordin comun al
ministrului justiţiei şi al
ministrului apărării, cu
avizul
conform
al
Consiliului Superior al
Magistraturii.
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parchete se aprobă cu avizul
conform al Secției pentru
judecători sau, după caz, al
Secției pentru procurori a
Consiliului
Superior
al
Magistraturii, prin ordin al
ministrului justiţiei.
(2) Statele de funcţii şi de
personal pentru fiecare instanţă
militară şi parchet de pe lângă
aceasta se aprobă prin ordin
comun al ministrului justiţiei şi al
ministrului apărării, cu avizul
conform al Secției pentru
procurori a Consiliului Superior
al Magistraturii.”

AMENDAMENTE

OBSERVAȚII

ministrului justiţiei.
ALDE

(2) Majorarea sau reducerea
posturilor de judecător și
procuror din statele de funcții
ale
curților
de
apel,
tribunalelor,
tribunalelor
specializate, judecătoriilor și
parchetelor de pe lângă acestea
se aprobă prin ordin al
ministrului justiției, cu avizul
Consiliului
Superior
al
Magistraturii”.
Guvernul
(2) Majorarea sau reducerea
schemelor de personal pentru
curţile de apel, tribunale,
tribunale
specializate,
judecătorii şi parchete se
aprobă cu avizul conform al
Secțiilor corespunzătoare ale
176
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ART. 138
(2) Guvernul, Consiliul
General al Municipiului
Bucureşti,
consiliile
judeţene şi consiliile locale,
cu sprijinul prefecturilor,
pun la dispoziţia Înaltei
Curţi de Casaţie şi Justiţie,
a Ministerului Justiţiei, a
Parchetului de pe lângă

OBSERVAȚII

Consiliului
Superior
al
Magistraturii, prin ordin al
ministrului justiţiei.
ALDE
Articolul 136 se abrogă.
Guvernul

Art. 136 - Începând cu
data de 1 ianuarie 2018,
atribuţiile
Ministerului
Justiţiei
referitoare
la
gestionarea
bugetului
curţilor
de
apel,
al
tribunalelor, al tribunalelor
specializate
şi
al
judecătoriilor
vor
fi
preluate de Înalta Curte de
Casaţie şi Justiţie.

177.

AMENDAMENTE

Alineatul (2) al articolului 138 se
modifică și va avea următorul
cuprins:
„Art. 138
(2) Guvernul, Consiliul General
al
Municipiului
Bucureşti,
consiliile judeţene şi consiliile
locale, cu sprijinul prefecturilor,
vor pune la dispoziţia Înaltei
Curţi de Casaţie şi Justiţie, a
Ministerului
Justiţiei,
a

Alineatul (2) al articolului 138
se modifică și va avea
următorul cuprins:
„Art. 138 - (2) Guvernul,
Consiliul
General
al
Municipiului
Bucureşti,
consiliile judeţene şi consiliile
locale,
cu
sprijinul
prefecturilor, vor pune la
dispoziţia Înaltei Curţi de
Casaţie
şi
Justiţie,
a
177
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Înalta Curte de Casaţie şi
Justiţie,
a
Direcţiei
Naţionale Anticorupţie şi a
Direcţiei de Investigare a
Infracţiunilor
de
Criminalitate Organizată şi
Terorism sediile necesare
bunei
funcţionări
a
instanţelor judecătoreşti şi
a parchetelor.

178.
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Parchetului de pe lângă Înalta
Curte de Casaţie şi Justiţie, a
Direcţiei Naţionale Anticorupţie,
a Direcţiei de Investigare a
Infracţiunilor de Criminalitate
Organizată şi Terorism și a
Direcției pentru Investigarea
Infracțiunilor
Săvârșite
de
Judecători și Procurori sediile
necesare bunei funcţionări a
instanţelor judecătoreşti şi a
parchetelor.”

OBSERVAȚII

Ministerului
Justiţiei,
a
Parchetului de pe lângă Înalta
Curte de Casaţie şi Justiţie, a
Direcţiei
Naţionale
Anticorupţie și a Direcţiei de
Investigare a Infracţiunilor de
Criminalitate Organizată şi
Terorism sediile necesare bunei
funcţionări
a
instanţelor
judecătoreşti şi a parchetelor.”
ALDE

ART. 139
a)
organizarea
administrativă a curţilor de
apel, a tribunalelor, a
tribunalelor specializate şi
a judecătoriilor;

179.

AMENDAMENTE

ART. 140
(1) Prin Regulamentul
de ordine interioară al
parchetelor se stabilesc:
a)
organizarea
administrativă
a

Alineatul (1) litera a) și alineatul
(2) ale articolului 140 se
completează
și
vor
avea
următorul cuprins:
„Art. 140 - (1)
a) organizarea administrativă a

Litera a) a alineatului (1) al
articolului 139 se modifică și
va avea următorul cuprins:
a) organizarea administrativă a
curților de apel, a tribunalelor
și a judecătoriilor;
ALDE
Alineatul (1) litera a) ale
articolului 140 se completează
și vor avea următorul cuprins:
Art. 140 (1)
a)
organizarea
administrativă a Parchetului de
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180.

LEGEA NR. 304/2004
Parchetului de pe lângă
Înalta Curte de Casaţie şi
Justiţie,
a
Direcţiei
Naţionale Anticorupţie, a
Direcţiei de Investigare a
Infracţiunilor
de
Criminalitate Organizată şi
Terorism, a parchetelor de
pe lângă curţile de apel,
tribunale, tribunale pentru
minori şi familie şi
judecătorii;
(2) Regulamentul de
ordine interioară prevăzut
la alin. (1) se aprobă prin
ordin
al
ministrului
justiţiei, la propunerea
procurorului general al
Parchetului de pe lângă
Înalta Curte de Casaţie şi
Justiţie sau, după caz, a
procurorului
şef
al
Direcţiei
Naţionale
Anticorupţie,
a
procurorului
şef
al
Direcţiei de investigare a

INIȚIATIVA LEGISLATIVĂ
PLX417/2017
Parchetului de pe lângă Înalta
Curte de Casaţie şi Justiţie, a
Direcţiei Naţionale Anticorupţie,
a Direcţiei de Investigare a
Infracţiunilor de Criminalitate
Organizată şi Terorism, Direcției
pentru Investigarea Infracțiunilor
Săvârșite de Judecători și
Procurori, a parchetelor de pe
lângă curţile de apel, tribunale,
tribunale pentru minori şi familie
şi judecătorii;
(2) Regulamentul de ordine
interioară prevăzut la alin. (1) se
aprobă prin ordin al ministrului
justiţiei*),
la
propunerea
procurorului
general
al
Parchetului de pe lângă Înalta
Curte de Casaţie şi Justiţie sau,
după caz, a procurorului şef al
Direcţiei Naţionale Anticorupţie,
a procurorului şef al Direcţiei de
investigare a Infracţiunilor de
Criminalitate
Organizată
şi
Terorism,
Direcției
pentru
Investigarea
Infracțiunilor

AMENDAMENTE

OBSERVAȚII

pe lângă Înalta Curte de
Casaţie şi Justiţie, a Direcţiei
Naţionale Anticorupţie și a
Direcţiei de Investigare a
Infracţiunilor de Criminalitate
Organizată şi Terorism, , a
parchetelor de pe lângă curţile
de apel, tribunale;
ALDE

(2) Regulamentul de ordine
interioară prevăzut la alin. (1)
se aprobă prin ordin al
ministrului
justiţiei,
la
propunerea
procurorului
general al Parchetului de pe
lângă Înalta Curte de Casaţie şi
Justiţie sau, după caz, a
procurorului şef al Direcţiei
Naţionale
Anticorupţie,
a
procurorului şef al Direcţiei de
investigare a Infracţiunilor de
Criminalitate Organizată şi
Terorism, cu avizul Secției
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181.

LEGEA NR. 304/2004
Infracţiunilor
de
Criminalitate Organizată şi
Terorism,
cu
avizul
Consiliului Superior al
Magistraturii.
ART. 142
(1) Datele la care vor
începe
să
funcţioneze
tribunalele
specializate,
judeţele şi localităţile în
care
vor
începe
să
funcţioneze,
denumirea
acestora,
precum
şi
domeniile în care vor
funcţiona se stabilesc, în
mod eşalonat, prin ordin al
ministrului justiţiei, cu
avizul
conform
al
Consiliului Superior al
Magistraturii.

182.

INIȚIATIVA LEGISLATIVĂ
AMENDAMENTE
PLX417/2017
Săvârșite de Judecători și pentru procurori a Consiliului
Procurori cu avizul Secției pentru Superior al Magistraturii.
procurori a Consiliului Superior ALDE, PSD
al Magistraturii.”

OBSERVAȚII

Alineatul (1) al articolului 142
se modifică și va avea
următorul cuprins:
Art. 142 – (1) Datele la care
vor începe să funcţioneze
tribunalele
specializate,
judeţele şi localităţile în care
vor începe să funcţioneze,
denumirea acestora, precum şi
domeniile în care vor funcţiona
se stabilesc, în mod eşalonat,
prin ordin al ministrului
justiţiei, cu avizul Consiliului
Superior al Magistraturii.”
Guvernul
Alineatul (1) al articolului 142
se abrogă.
ALDE
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184.

LEGEA NR. 304/2004

INIȚIATIVA LEGISLATIVĂ
PLX417/2017

AMENDAMENTE

OBSERVAȚII

Art. X – (1) Secția pentru
Investigarea infracțiunilor din
justiție începe să funcţioneze în
termen de 6 luni de la data
intrării în vigoare a prezentei
legi.
(2)
Cauzele
de
competența Secției înregistrate
la
parchetele
competente,
inclusiv
cele
specializate,
anterior datei prevăzute la alin.
(1) se vor trimite spre
competenta
solutionare
Sectiei pentru
Investigarea
infracțiunilor din justiție, de la
data la care aceasta devine
devine operationala.
Propunere UNJR, PSD
Art. X - (3) Până la
operaționalizarea
compartimentelor
de
specialitate din cadrul Secției
pentru
investigarea
infracțiunilor
săvârșite
de
magistrați, atribuțiile acestora
se exercită de compartimentele
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LEGEA NR. 304/2004

INIȚIATIVA LEGISLATIVĂ
PLX417/2017

AMENDAMENTE

OBSERVAȚII

de specialitate din cadrul
Parchetului de pe lângă Înalta
Curte de Casație și Justiție.
Guvernul
(3)
Până
la
operaționalizarea
activității
Secției de Investigare a unor
infracțiuni
din
justiție,
atribuțiile
acestora
se
soluționează de către aceste
parchete până la data la care
Secția își începe activitatea,
după
care
dosarele
se
înaintează spre competenta
soluționare
Secției
de
Investigare a unor infracțiuni
din justiție.
PSD
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