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L E G E 
 

 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 120/2005 privind operaţionalizarea Direcţiei generale 
anticorupţie din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor 
 
 
 Parlamentul României adoptă prezenta lege. 
 
 
      Articol unic. - Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 120 din            
1 septembrie 2005 privind operaţionalizarea Direcţiei generale anticorupţie 
din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor, publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr. 809 din 6 septembrie 2005, aprobată cu 
modificări prin  Legea nr. 383/2005, se modifică şi se completează după 
cum urmează: 
 
  1. Articolul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins: 
  „Art. 1. - (1) Direcţia generală anticorupţie este structura 
specializată a Ministerului Administraţiei şi Internelor, cu personalitate 
juridică, pentru prevenirea şi combaterea corupţiei în rândul personalului 
ministerului.   
  (2) Lucrătorii poliţiei judiciare din cadrul Direcţiei generale 
anticorupţie au competenţa să efectueze, în condiţiile prevăzute de lege, 
activităţi de prevenire şi descoperire, precum şi actele de cercetare penală 
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dispuse de procurorul competent privind infracţiunile prevăzute de Legea 
nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de 
corupţie, cu modificările şi completările ulterioare, săvârşite de personalul 
Ministerului Administraţiei şi Internelor.” 
 
  2. După articolul 1, se introduce un nou articol,            
articolul 11, cu următorul cuprins:  
  „Art. 11. - (1) Direcţia generală  anticorupţie  administrează  
sistemul  telefonic call-center anticorupţie, constituit în scopul sesizării de 
către cetăţeni a faptelor de corupţie, asigurând preluarea apelurilor şi   
transmiterea   acestora   către   parchetul competent, conform legii. 
  (2) Sistemul telefonic call-center anticorupţie, înfiinţat la nivelul 
Direcţiei generale anticorupţie, reprezintă o alternativă la celelalte linii 
telefonice puse la dispoziţia publicului, de alte instituţii publice, pentru 
sesizarea faptelor de corupţie. 
  (3) Sesizările care nu au ca obiect săvârşirea unor fapte de corupţie 
se transmit de către Direcţia generală anticorupţie organelor competente, în 
conformitate cu prevederile legale. 
  (4) Direcţia generală anticorupţie centralizează, stochează şi pune la 
dispoziţia autorităţilor abilitate datele privind apelurile primite, în condiţiile 
legii. 
  (5) Prelucrarea datelor cu caracter personal se realizează în 
condiţiile legii, Direcţia generală anticorupţie având obligaţia de a asigura 
confidenţialitatea şi securitatea datelor cu caracter personal colectate şi 
stocate pe timpul efectuării apelurilor. 
  (6) Regulamentul de operare al sistemului telefonic call-center 
anticorupţie se aprobă prin ordin comun al ministrului administraţiei şi 
internelor şi ministrului justiţiei. 
  (7) În vederea popularizării sistemului telefonic prevăzut la alin. (1), 
instituţiile publice asigură afişarea de materiale informative la sediile 
proprii, respectiv distribuirea acestora către populaţie. Materialele 
informative se pun la dispoziţia instituţiilor publice, în mod gratuit, de 
Direcţia generală anticorupţie.” 
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       Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu 
respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia 
României, republicată. 
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