CAMERA DEPUTAŢILOR

LEGE
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 304/2004 privind
organizarea judiciară

Camera Deputaţilor adoptă prezentul proiect de lege.

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 şi completările ulterioare, se modifică şi
se completează după cum urmează:
1. La articolul 1, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul
cuprins:
„Art. 1. – (1) Justiţia se realizează prin Înalta Curte de Casaţie şi
Justiţie şi prin celelalte instanţe judecătoreşti stabilite de lege.”
2. La articolul 2, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul
cuprins:
„Art. 2. – (1) Justiţia se înfăptuieşte de către judecători în numele
legii, este unică, imparţială şi egală pentru toţi.”
3. La articolul 7, după alineatul (2) se introduce un nou alineat,
alin. (3), cu următorul cuprins:
„(3) Configuraţia sălii de judecată trebuie să reflecte principiul
egalităţii de arme în ceea ce priveşte aşezarea judecătorului, procurorilor şi
avocaţilor.”
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4. Articolul 9 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art. 9. – Hotărârile Secţiei pentru judecători, respectiv ale Secţiei
pentru procurori ale Consiliului Superior al Magistraturii, în orice alte situaţii
decât cele prevăzute la art. 134 alin. (3) din Constituţia României,
republicată, în care Consiliul Superior al Magistraturii îndeplineşte rolul de
instanţă de judecată în domeniul răspunderii disciplinare a judecătorilor şi
procurorilor, pot fi atacate la secţia de contencios administrativ a curţii de
apel competente, conform dreptului comun.”
5. La articolul 16, după alineatul (2) se introduce un nou alineat,
alin. (3), cu următorul cuprins:
„(3) Hotărârile judecătoreşti trebuie redactate în termen de cel mult
30 de zile de la data pronunţării. În cazuri temeinic motivate, termenul poate
fi prelungit cu câte 30 de zile, de cel mult două ori.”
6. La articolul 17, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul
cuprins:
„(2) Completul de divergenţă se constituie prin includerea, în
completul de judecată, a judecătorului din planificarea de permanenţă.”
7. La articolul 19, alineatul (21) se modifică şi va avea următorul
cuprins:
„(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 completele de 5 judecători.”
8. La articolul 21, după alineatul (1) se introduc două noi
alineate, alin. (2) şi (3), cu următorul cuprins:
„(2) Hotărârea de respingere a cererii de înaintare a excepţiei de
neconstituţionalitate, pronunţată de ultima instanţă, este supusă căii de atac a
recursului.
(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 pronunţate
de aceste secţii, prin care a fost respinsă cererea de sesizare a Curţii
Constituţionale.”
9. La articolul 24, după alineatul (1) se introduce un nou
alineat, alin. (2), cu următorul cuprins:
„(2) Completele de 5 judecători soluţionează şi recursurile
împotriva hotărârilor de respingere a cererilor de sesizare a Curţii
Constituţionale, pronunţate de un alt complet de 5 judecători.”
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10. La articolul 28, alineatele (1) şi (3) se modifică şi vor avea
următorul cuprins:
„Art. 28. – (1) Conducerea Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie se
exercită de preşedinte, 2 vicepreşedinţi şi colegiul de conducere.
…………………………………………………………………………………
(3) Preşedintele, vicepreşedinţii şi câte 2 judecători de la fiecare
secţie, 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 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.”
11. La articolul 29 alineatul (1), literele b) şi c) se modifică şi vor
avea următorul cuprins:
„b) propune Secţiei pentru 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 Secţiei pentru judecători a Consiliului Superior al
Magistraturii numirea, promovarea, transferul, suspendarea şi încetarea din
funcţie a magistraţilor-asistenţi;”
12. La articolul 29, alineatele (2) şi (3) se modifică şi vor avea
următorul cuprins:
„(2) Colegiul de conducere al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie este
prezidat de către preşedinte, iar în lipsa acestuia, de către un vicepreşedinte.
(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 vicepreşedinţi
sau la solicitarea a cel puţin 3 dintre membrii săi.”
13. La articolul 301, alineatul (2) se modifică şi va avea
următorul cuprins:
„(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. Raportul întocmit cu ocazia verificărilor va fi
făcut public, prin afişare pe site-ul oficial al Înaltei Curţi de Casaţie şi
Justiţie.”
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14. La articolul 31 alineatul (1), litera b) se modifică şi 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;”
15. La articolul 31 alineatul (1), după litera g) 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;”
16. La articolul 31, alineatul (3) se modifică şi 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, numiţi, prin tragere la sorţi, de către preşedintele sau unul dintre cei
2 vicepreşedinţi ai Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie.”
17. Articolul 32 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art. 32. – (1) La începutul fiecărui an, la propunerea preşedintelui
sau a vicepreşedinţilor Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, Colegiul de
conducere aprobă numărul şi compunerea completelor de 5 judecători.
(2) În materie penală, completele de 5 judecători sunt formate din
judecători din cadrul Secţiei penale a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie.
(3) În alte materii decât cea penală, completele de 5 judecători sunt
formate din judecători specializaţi, în funcţie de natura cauzelor.
(4) Judecătorii care fac parte din aceste complete sunt desemnaţi,
prin tragere la sorţi, în şedinţă publică, de preşedintele sau, în lipsa
acestuia, de unul dintre cei 2 vicepreşedinţi ai Înaltei Curţi de Casaţie şi
Justiţie. Schimbarea membrilor completelor se face în mod excepţional, pe
baza criteriilor obiective stabilite de Regulamentul privind organizarea şi
funcţionarea administrativă a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie.
(5) Completul de 5 judecători este prezidat de preşedintele Înaltei
Curţi de Casaţie şi Justiţie, de unul dintre cei 2 vicepreşedinţi sau de
preşedinţii de secţie atunci când aceştia fac parte din complet, desemnaţi
potrivit alin. (4).
(6) În cazul în care nici unul dintre aceştia 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.
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(7) Cauzele care intră în competenţa completelor de 5 judecători
sunt repartizate aleatoriu în sistem informatizat.”
18. La articolul 35, alineatul (2) se modifică şi va avea
următorul cuprins:
„(2) În cadrul curţilor de apel funcţionează, în raport cu
complexitatea şi numărul cauzelor, secţii sau, după caz, complete specializate
pentru cauze civile, cauze cu profesionişti, cauze penale, cauze cu minori şi
de familie, cauze de contencios administrativ şi fiscal, cauze privind conflicte
de muncă şi asigurări sociale, insolvenţă, concurenţă neloială sau pentru alte
materii, precum şi complete specializate pentru cauze maritime şi fluviale.”
19. La articolul 36, alineatul (3) se modifică şi va avea
următorul cuprins:
„(3) În cadrul tribunalelor funcţionează, în raport cu complexitatea
şi numărul cauzelor, secţii sau, după caz, complete specializate pentru cauze
civile, cauze cu profesionişti, cauze penale, cauze cu minori şi de familie,
cauze de contencios administrativ şi fiscal, cauze privind conflicte de muncă
şi asigurări sociale, insolvenţă, concurenţă neloială sau pentru alte materii,
precum şi complete specializate pentru cauze maritime şi fluviale.”
20. La articolul 38, alineatul (2) se modifică şi va avea
următorul cuprins:
„(2) Localităţile care fac parte din circumscripţiile judecătoriilor din
fiecare judeţ se stabilesc, cu avizul conform al ministrului justiţiei, prin
hotărâre a Plenului Consiliului Superior al Magistraturii, care se publică în
Monitorul Oficial al României, Partea I.”
21. La articolul 41, alineatul (1) se modifică şi va avea
următorul cuprins:
„Art. 41. – (1) Secţiile curţilor de apel şi ale instanţelor din
circumscripţia acestora se înfiinţează, la propunerea colegiului de conducere
al fiecărei instanţe, prin hotărâre a Secţiei 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.”
22. La articolul 45, alineatul (1) se modifică şi 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
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judecătoriile din municipiul Bucureşti, preşedintele poate fi ajutat de 1-2
vicepreşedinţi, iar la celelalte judecătorii, preşedintele poate fi ajutat de un
vicepreşedinte.”
23. La articolul 49, alineatul (21) 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.”
24. La articolul 49, după alineatul (21) 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 conducere nu se poate
constitui.”
25. La articolul 50, alineatul (4) se modifică şi va avea
următorul cuprins:
„(4) Adunările generale ale judecătorilor se pot convoca şi de către
Plenul Consiliului Superior al Magistraturii, de către Secţia pentru judecători
a Consiliului Superior al Magistraturii sau de către colegiul de conducere al
instanţei.”
26. La articolul 51, litera e) se modifică şi va avea următorul
cuprins:
„e) formulează puncte de vedere la solicitarea Plenului sau, după
caz, a secţiilor Consiliului Superior al Magistraturii;”
27. La articolul 53, după alineatul (2) se introduce un nou
alineat, alin. (3), cu următorul cuprins:
„(3) Sistemul de repartizare aleatorie a cauzelor pe complete de
judecată se auditează extern, la fiecare 2 ani, sub conducerea Ministerului
Justiţiei şi cu implicarea societăţii civile şi a organizaţiilor profesionale ale
magistraţilor. Concluziile auditului sunt publice.”
28. La articolul 54, alineatele (1) şi (11) se modifică şi vor avea
următorul cuprins:
„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. În condiţiile prevăzute la art. 23 alin. (11) din Legea
nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu
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modificările şi completările ulterioare, judecătorii stagiari pot asista, în
condiţiile legii, la şedinţele de judecată ale completelor formate din judecători
definitivi.
(11) 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 judecătorii de cameră
preliminară de la aceste instanţe se soluţionează în complet format din
2 judecători.”
29. La articolul 54, alineatul (12) se abrogă.
30. La articolul 54, alineatul (2) se modifică şi va avea
următorul cuprins:
„(2) Apelurile şi recursurile se judecă în complet format din
3 judecători, cu excepţia cazurilor în care legea prevede altfel.”
31. La articolul 58, alineatele (2) şi (3) se abrogă.
32. La articolul 62, alineatul (3) se modifică şi va avea
următorul cuprins:
„(3) Procurorii trebuie să respecte drepturile şi libertăţile
fundamentale, prezumţia de nevinovăţie, dreptul la un proces echitabil,
principiul egalităţii de arme, independenţa instanţelor şi forţa executorie a
hotărârilor judecătoreşti definitive. În comunicarea publică, parchetele trebuie
să respecte prezumţia de nevinovăţie, caracterul nepublic al urmăririi penale
şi dreptul nediscriminatoriu la informare.”
33. La articolul 63, litera k) se modifică şi va avea următorul
cuprins:
„k) exercită atribuţiile prevăzute de Legea contenciosului
administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare;”
34. La articolul 63, după litera k) se introduce o nouă literă,
lit. l), cu următorul cuprins:
„l) exercită orice alte atribuţii prevăzute de lege.”
35. La articolul 64, alineatele (2), (3) şi (5) se modifică şi vor
avea următorul cuprins:
„(2) În soluţiile dispuse, procurorul este independent, în condiţiile
prevăzute de lege. Procurorul poate contesta la Secţia pentru procurori a
Consiliului Superior al Magistraturii, în cadrul procedurii de verificare a
conduitei judecătorilor şi procurorilor, intervenţia procurorului ierarhic
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superior, în orice formă, în efectuarea urmăririi penale sau în adoptarea
soluţiei.
(3) Soluţiile adoptate de procuror pot fi infirmate motivat de către
procurorul ierarhic superior, când sunt apreciate ca fiind nelegale sau
netemeinice.
…………………………………………………………………………………
(5) Procurorul poate contesta la Secţia pentru procurori a
Consiliului Superior al Magistraturii, în cadrul procedurii de verificare a
conduitei procurorilor, măsura dispusă, potrivit alin.(4), de procurorul
ierarhic superior.”
36. La articolul 661, după alineatul (3) se introduce un nou
alineat, alin. (31), cu următorul cuprins:
„(31) Nu pot ocupa funcţia de ofiţer sau agent de poliţie judiciară,
lucrători, informatori sau colaboratori, chiar acoperiţi, ai serviciilor de
informaţii. Anterior numirii în funcţie, aceştia vor da o declaraţie olografă pe
propria răspundere că nu fac şi nu au făcut parte din serviciile de informaţii,
că nu sunt şi nu au fost colaboratori sau informatori ai acestora.”
37. La articolul 67, alineatul (2) se modifică şi 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 Secţia pentru procurori a Consiliului
Superior al Magistraturii intervenţia procurorului ierarhic superior, pentru
influenţarea în orice formă a concluziilor.”
38. La articolul 69, alineatele (1) şi (3) se modifică şi vor avea
următorul cuprins:
„Art. 69. – (1) Ministrul justiţiei, când consideră necesar, din
proprie iniţiativă sau la cererea Secţiei 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.
…………………………………………………………………………………
(3) Ministrul justiţiei poate să ceară procurorului general al
Parchetului de pe lângă Înalta 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
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Terorism, informări asupra activităţii parchetelor şi să dea îndrumări scrise cu
privire la măsurile ce trebuie luate pentru prevenirea şi combaterea eficientă a
criminalităţii.”
39. Articolul 79 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art. 79. – Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
elaborează anual un raport privind activitatea desfăşurată, pe care îl prezintă
Secţiei 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.”
40. La articolul 791, alineatele (2), (3) şi (9) – (11) se modifică şi
vor avea următorul cuprins:
„(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 Secţiei pentru procurori a
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
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
organizat de comisia constituită în acest scop.
…………………………………………………………………………………
(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 Secţiei pentru procurori
a Consiliului Superior al Magistraturii, în cazul exercitării necorespunzătoare
a atribuţiilor specifice funcţiei sau în cazul aplicării unei sancţiuni
disciplinare.
(10) La data încetării activităţii în cadrul Direcţiei de Investigare a
Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism, procurorul revine la
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.”
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41. După articolul 793 se introduce un nou articol, art. 794, cu
următorul cuprins:
„Art. 794. – Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate
Organizată şi Terorism elaborează anual un raport privind activitatea
desfăşurată, pe care îl prezintă secţiei 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.”
42. La articolul 86, alineatul (1) se modifică şi va avea
următorul cuprins:
„Art. 86. – (1) În cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie se pot
înfiinţa servicii teritoriale, servicii, birouri şi alte compartimente de activitate,
prin ordin al procurorului-şef al acestei direcţii, cu avizul conform al Secţiei
pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii.”
43. La articolul 87, alineatele (1) – (3), (6), (8), (9) şi (91) se
modifică şi vor avea următorul cuprins:
„Art. 87. – (1) Direcţia Naţională Anticorupţie se încadrează cu
procurori numiţi prin ordin al procurorului-şef al Direcţiei Naţionale
Anticorupţie, la propunerea Secţiei pentru procurori a Consiliului Superior al
Magistraturii, în urma concursului organizat în acest sens, în limita posturilor
prevăzute în statul de funcţii, aprobat potrivit legii.
(2) Pentru a fi numiţi în cadrul Direcţiei Naţionale 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
funcţia de procuror sau judecător şi să fi fost declaraţi admişi în urma unui
concurs susţinut în faţa Secţiei de procurori a Consiliului Superior al
Magistraturii.
(3) Concursul prevăzut la alin. (2) constă în:
a) un interviu transmis în direct, susţinut în faţa Secţiei de procurori
a Consiliului Superior al Magistraturii;
b) o probă având ca obiect evaluarea a minimum 5 rechizitorii alese
aleatoriu, precum şi a altor acte întocmite de candidaţi şi considerate
relevante de aceştia, din ultimii 5 ani de activitate.
…………………………………………………………………………………
(6) Evaluarea prevăzută la alin. (3) lit. b) se efectuează de o comisie
desemnată de secţia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii,
formată din 2 procurori de la Direcţia Naţională Anticorupţie propuşi de
procurorul-şef al direcţiei, 2 procurori de la Parchetul de pe lângă Înalta Curte
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de Casaţie şi Justiţie propuşi de procurorul general şi un formator propus de
Institutul Naţional al Magistraturii.
…………………………………………………………………………………
(8) Procurorii numiţi în cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie pot
fi revocaţi prin ordin al procurorului-şef al Direcţiei Naţionale Anticorupţie,
cu avizul conform al secţiei de 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 Direcţiei Naţionale
Anticorupţie, procurorul revine la parchetul de unde provine.
(91) De la data revenirii la parchetul de unde provin, 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.”
44. Articolul 88 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art. 88. – Direcţia Naţională Anticorupţie elaborează anual un
raport privind activitatea desfăşurată, pe care îl prezintă Secţiei 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
Naţionale Anticorupţie.”
45. După articolul 88 se introduce o nouă
Secţiunea 21, cuprinzând art. 881 – 889, cu următorul cuprins:

secţiune,

„SECŢIUNEA 21
Secţia pentru Investigarea Infracţiunilor din Justiţie
Art. 881. – (1) În cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de
Casaţie şi Justiţie se înfiinţează şi funcţionează Secţia pentru Investigarea
Infracţiunilor din Justiţie care are competenţa exclusivă de a efectua
urmărirea penală pentru infracţiunile săvârşite de judecători şi procurori,
inclusiv judecătorii şi procurorii militari şi cei care au calitatea de membri ai
Consiliului Superior al Magistraturii.
(2) Secţia pentru Investigarea Infracţiunilor din Justiţie îşi păstrează
competenţa de urmărire penală şi în situaţia în care, alături de persoanele
prevăzute la alin. (1), sunt cercetate şi alte persoane.
(3) În cazul infracţiunilor săvârşite de judecătorii şi procurorii
militari, dispoziţiile art. 56 alin. (4) din Legea nr. 135/2010 privind Codul de
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procedură penală, cu modificările şi completările ulterioare, nu sunt
aplicabile.
(4) Secţia pentru Investigarea Infracţiunilor din Justiţie este condusă
de un procuror-şef secţie, ajutat de un procuror-şef adjunct, numiţi în funcţie
de Plenul Consiliului Superior al Magistraturii, în condiţiile prezentei legi.
(5) Procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de
Casaţie şi Justiţie soluţionează conflictele de competenţă apărute între Secţia
pentru Investigarea Infracţiunilor din Justiţie şi celelalte structuri sau unităţi
din cadrul Ministerului Public.
Art. 882. – (1) Secţia pentru Investigarea Infracţiunilor din Justiţie
îşi desfăşoară activitatea potrivit principiului legalităţii, al imparţialităţii şi al
controlului ierarhic.
(2) Este interzisă delegarea sau detaşarea de procurori în cadrul
Secţiei pentru Investigarea Infracţiunilor din Justiţie.
(3) Secţia pentru Investigarea Infracţiunilor din Justiţie funcţionează
cu un număr maxim de 15 procurori.
(4) Numărul de posturi al Secţiei pentru Investigarea Infracţiunilor
din Justiţie poate fi modificat, în funcţie de volumul de activitate, prin ordin
al Procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi
Justiţie, la solicitarea procurorului-şef secţie, cu avizul conform al Plenului
Consiliului Superior al Magistraturii.
Art. 883. – (1) Procurorul-şef al Secţiei pentru Investigarea
Infracţiunilor din Justiţie este numit în funcţie de Plenul Consiliului Superior
al Magistraturii, în urma unui concurs care constă în prezentarea unui proiect
referitor la exercitarea atribuţiilor specifice funcţiei de conducere respective,
urmărindu-se competenţele manageriale, gestiunea eficientă a resurselor,
capacitatea de a-şi asuma decizii şi responsabilităţi, competenţele de
comunicare şi rezistenţa la stres, precum şi integritatea candidatului,
evaluarea activităţii sale ca procuror şi modul în care acesta se raportează la
valori specifice profesiei, precum independenţa justiţiei ori respectarea
drepturilor şi libertăţilor fundamentale.
(2) Componenţa comisiei de concurs este următoarea:
a) 3 membri judecători, care fac parte din Secţia pentru judecători şi
au funcţionat la o instanţă de grad de cel puţin curte de apel, desemnaţi de
Secţia pentru judecători;
b) un membru procuror, care face parte din Secţia pentru procurori
şi a funcţionat la un parchet de grad de cel puţin parchet de pe lângă curtea de
apel, desemnat de Secţia pentru procurori.
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(3) Condiţiile pentru ca un procuror să se înscrie la concursul pentru
ocuparea postului de procuror-şef al Secţiei pentru Investigarea Infracţiunilor
din Justiţie sunt cele prevăzute la art. 885 alin. (3).
(4) Fiecare candidat va depune un curriculum vitae, declaraţiile
prevăzute la art. 48 alin. (11) din Legea nr. 303/2004, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, un proiect privind exercitarea
atribuţiilor specifice funcţiei de conducere şi orice alte înscrisuri pe care le
consideră relevante în susţinerea candidaturii sale.
(5) Documentele depuse de fiecare candidat vor fi publicate pe
pagina de internet a Consiliului Superior al Magistraturii, cu cel puţin 10 zile
înaintea concursului.
(6) Comisia de concurs va propune Plenului Consiliului Superior al
Magistraturii numirea procurorului-şef al Secţiei pentru Investigarea
Infracţiunilor din Justiţie, după evaluarea candidaturilor şi a proiectelor, în
urma unui interviu transmis în direct.
(7) Revocarea din funcţia de procuror-şef al Secţiei pentru
Investigarea Infracţiunilor din Justiţie se face de către Plenul Consiliului
Superior al Magistraturii, în caz de neîndeplinire a atribuţiilor specifice
funcţiei sau în cazul în care acesta a fost sancţionat disciplinar în ultimii
3 ani, la propunerea comisiei prevăzute la alin. (2).
(8) Procurorul-şef al Secţiei pentru Investigarea Infracţiunilor din
Justiţie este numit în funcţie pe o perioadă de 3 ani, cu posibilitatea
reînvestirii o singură dată.
Art. 884. – (1) Procurorul-şef adjunct al Secţiei pentru Investigarea
Infracţiunilor din Justiţie este numit în funcţie de Plenul Consiliului Superior
al Magistraturii, la propunerea motivată a procurorului-şef secţie, dintre
procurorii deja numiţi în cadrul secţiei.
(2) Numirea în funcţia de procuror-şef adjunct al Secţiei pentru
Investigarea Infracţiunilor din Justiţie se face pe o perioadă de 3 ani, cu
posibilitatea reînvestirii o singură dată.
(3) Revocarea procurorului-şef adjunct al Secţiei pentru
Investigarea Infracţiunilor din Justiţie se face de Plenul Consiliului Superior
al Magistraturii, la propunerea motivată a procurorului-şef secţie, în cazul
exercitării necorespunzătoare a atribuţiilor specifice funcţiei, în cazul în care
acesta a fost sancţionat disciplinar.
Art. 885. – (1) Secţia pentru Investigarea Infracţiunilor din Justiţie se
încadrează cu procurori numiţi de către Plenul Consiliului Superior al
Magistraturii, în urma unui concurs, în limita posturilor prevăzute în statul de
funcţii, aprobat potrivit legii, pe o perioadă de 3 ani, cu posibilitatea continuării
activităţii în cadrul secţiei pentru o perioadă totală de cel mult 9 ani.
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(2) Concursul este susţinut în faţa comisiei de concurs compusă
potrivit art. 883 alin. (2), din care face parte de drept şi procurorul-şef secţie.
(3) Pentru a participa la concursul pentru numirea în cadrul Secţiei
pentru Investigarea Infracţiunilor din Justiţie, procurorii trebuie să
îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:
a) să nu fi fost sancţionaţi disciplinar în ultimii 3 ani;
b) să aibă cel puţin gradul de parchet de pe lângă curte de apel;
c) să aibă o vechime efectivă de cel puţin 18 ani în funcţia de
procuror;
d) să aibă o bună pregătire profesională;
e) să aibă o conduită morală ireproşabilă.
(4) La concurs poate participa orice procuror care, până la data stabilită
pentru începerea concursului, îndeplineşte condiţiile prevăzute la alin. (3).
(5) Concursul prevăzut la alin. (2) constă în:
a) un interviu transmis în direct, pe pagina de internet a Consiliului
Superior al Magistraturii, susţinut în faţa Plenului Consiliului Superior al
Magistraturii;
b) o evaluare a activităţii din ultimii 5 ani;
c) o evaluare a unor acte profesionale întocmite de candidaţi din
ultimii 3 ani de activitate.
(6) 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. La interviu participă procurorul-şef secţie şi
un psiholog, care pot pune întrebări candidaţilor.
(7) Evaluarea prevăzută la alin. (5) lit. b) se efectuează de către
2 procurori şi 2 judecători din cadrul Inspecţiei Judiciare, desemnaţi de
Plenul Consiliului Superior al Magistraturii, la propunerea inspectorului-şef.
Punctajul se acordă în urma unei analize ce va avea în vedere inclusiv durata
şi complexitatea cazurilor lucrate de procuror, rata de achitări, restituiri,
condamnări, eventualele sesizări făcute din partea persoanelor cercetate şi
soluţiile date la acestea.
(8) Evaluarea prevăzută la alin. (5) lit. c) se efectuează de o comisie
desemnată de Plenul Consiliului Superior al Magistraturii, formată din
2 procurori din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
şi 2 judecători din secţia penală a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, propuşi de
colegiile de conducere ale acestora, precum şi un formator din cadrul Institutului
National al Magistraturii, propus de consiliul ştiinţific al acestuia.
(9) Punctajul maxim ce poate fi atribuit la probele de concurs este
de 100 de puncte, distribuite astfel:
a) 60 de puncte pentru proba prevăzută la alin. (5) lit. a);
b) 20 de puncte pentru proba prevăzută la alin.(5) lit. b);
c) 20 de puncte pentru proba prevăzută la alin. (5) lit. c).
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(10) Punctajul minim pentru a fi declarat admis la concurs este de
70 de puncte, dar nu mai puţin decât următorul punctaj pentru fiecare probă
în parte:
a) minimum 25 de puncte pentru proba prevăzută la alin. (5) lit. a);
b) minimum 15 puncte pentru proba prevăzută la alin. (5) lit. b);
c) minimum 10 puncte pentru proba prevăzută la alin. (5) lit. c).
(11) Numirea în funcţia de procuror din cadrul Secţiei pentru
Investigarea Infracţiunilor din Justiţie se va face de către Plenul Consiliului
Superior al Magistraturii, în limita posturile vacante şi în ordinea punctelor
obţinute.
(12) Procedurile de numire, continuare a activităţii în cadrul Secţiei
şi revocare din funcţiile de conducere şi execuţie din cadrul Secţiei vor fi
detaliate într-un Regulament aprobat de Plenul Consiliului Superior al
Magistraturii.
Art. 886. – (1) La expirarea termenului de 3 ani, procurorul poate
cere continuarea activităţii
în
cadrul
Secţiei pentru Investigarea
Infracţiunilor din Justiţie pe o nouă perioadă de 3 ani, fără a depăşi în total
9 ani de activitate în cadrul secţiei.
(2) Cu 3 luni înainte de expirarea termenului de numire, Plenul
Consiliului Superior al Magistraturii va analiza cererea depusă de procurorul
care solicită continuarea activităţii în cadrul secţiei şi decide asupra acesteia,
având în vedere evaluarea activităţii desfăşurate de acesta în ultimii 3 ani.
(3) La data încetării activităţii în cadrul Secţiei pentru Investigarea
Infracţiunilor din Justiţie, procurorul revine la parchetul de unde provine.
(4) De la data revenirii la parchetul de unde provin, procurorii care
au activat în cadrul Secţiei pentru Investigarea Infracţiunilor din Justiţie 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 secţiei.
Art. 887. – (1) Procurorii numiţi în cadrul Secţiei pentru
Investigarea Infracţiunilor din Justiţie pot fi revocaţi de Plenul Consiliului
Superior al Magistraturii, la cererea motivată a procurorului-şef al secţiei, în
cazul exercitării necorespunzătoare a atribuţiilor specifice funcţiei, în cazul
aplicării unei sancţiuni disciplinare.
(2) În cazul revocării, procurorul revine la parchetul de unde provine
şi îşi redobândeşte 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.
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Art. 888. – (1) Atribuţiile Secţiei pentru Investigarea Infracţiunilor
din Justiţie sunt următoarele:
a) efectuarea urmăririi penale, în condiţiile prevăzute în Legea
nr. 135/2010, cu modificările şi completările ulterioare, pentru infracţiunile
aflate în competenţa sa;
b) sesizarea instanţelor judecătoreşti pentru luarea măsurilor
prevăzute de lege şi pentru judecarea cauzelor privind infracţiunile prevăzute
la lit. a);
c) constituirea şi actualizarea bazei de date în domeniul
infracţiunilor aflate în domeniul de competenţă;
d) exercitarea altor atribuţii prevăzute de lege.
(2) Participarea la şedinţele de judecată în cauzele de competenţa
secţiei se asigură de procurori din cadrul Secţiei Judiciare a Parchetului de pe
lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie sau de către procurori din cadrul
parchetului de pe lângă instanţa învestită cu judecarea cauzei.
Art. 889. – Secţia pentru Investigarea Infracţiunilor din Justiţie
elaborează anual un raport privind activitatea desfăşurată, pe care îl prezintă,
nu mai târziu de luna februarie a anului următor, Plenului Consiliului
Superior al Magistraturii.”
46. La articolul 90, alineatul (2) se modifică şi va avea
următorul cuprins:
„(2) În raport cu natura şi numărul cauzelor, în cadrul parchetelor de
pe lângă judecătorii pot funcţiona secţii specializate.”
47. La articolul 94, alineatul (1) 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, 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.”
48. Articolul 101 se modifică şi 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.”
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49. La articolul 103, după alineatul (1) 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.”
50. La articolul 106, alineatul (2) se modifică şi va avea
următorul cuprins:
„(2) Directorul Institutului Naţional al Magistraturii este ordonator
terţiar de credite.”
51. La articolul 108, alineatul (3) 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 şi de
indemnizaţia brută lunară maximă a unui judecător cu funcţie de execuţie la
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, cu vechimea cea mai mare în muncă şi în
funcţie, astfel:
a) în cazul activităţilor de predare de tip curs sau conferinţă, orele
efectuate se înmulţesc cu un coeficient de 2,5;
b) în cazul activităţilor de seminar, precum şi a altor activităţi
didactice şi/sau conexe procesului de formare iniţială şi continuă, orele
efectuate se înmulţesc cu un coeficient de 1,5;
c) celelalte activităţi specifice formării iniţiale şi continue vor fi
cuantificate pe baza unei metodologii aprobate prin hotărâre a Consiliului
tiinţific al Institutului.”
52. După articolul 113 se introduce un nou articol, art. 1131, cu
următorul cuprins:
„Art. 1131. – (1) Asistenţii judiciari sunt supuşi unor evaluări
privind calitatea activităţii din 2 în 2 ani. Prima evaluare a asistenţilor
judiciari se face la un an de la numirea în funcţie.
(2) Evaluarea prevăzută la alin. (1) se face de preşedintele
tribunalului în cadrul căruia îşi desfăşoară activitatea asistentul judiciar.
Criteriile de evaluare a activităţii profesionale a judecătorilor şi procurorilor
prevăzute de lege se aplică în mod corespunzător şi asistenţilor judiciari,
raportat la atribuţiile exercitate de aceştia potrivit legii.
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(3) Asistenţii judiciari nemulţumiţi de calificativul acordat pot face
contestaţie la ministrul justiţiei, în termen de 30 de zile de la comunicare. În
soluţionarea contestaţiei, ministrul justiţiei poate solicita conducătorului
tribunalului orice informaţii pe care le consideră necesare şi va proceda la
audierea asistentului judiciar.
(4) Asistentul judiciar care primeşte în urma evaluării calificativul
nesatisfăcător este eliberat din funcţie pentru incapacitate profesională de
către ministrul justiţiei.
(5) Asistenţii judiciari pot fi eliberaţi din funcţie şi ca urmare a
reducerii numărului de posturi, în raport cu volumul de activitate al instanţei.”
53. La articolul 120, după alineatul (5) se introduc două noi
alineate, alin. (6) şi (7), cu următorul cuprins:
„(6) Specialiştii IT din cadrul instanţelor şi parchetelor, din cadrul
aparatului propriu al Consiliului Superior al Magistraturii şi al instituţiilor
aflate în coordonarea acestuia, al Ministerului Justiţiei şi al Inspecţiei
Judiciare beneficiază de aceleaşi drepturi salariale ca specialiştii din cadrul
Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie stabilite potrivit
legislaţiei privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice.
(7) Personalul prevăzut la alin. (2) beneficiază de drepturile salariale
prevăzute pentru specialiştii de la art. 116 alin. (5) din prezenta lege.”
54. După articolul 1201 se introduc trei noi articole, art. 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 şi vamal, în cadrul parchetelor de pe
lângă tribunale funcţionează, prin detaşare, ofiţeri şi agenţi 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 prevederilor art. 324 alin. (2) din Legea
nr. 135/2010, cu modificările şi completările ulterioare.
(3) Ofiţerii şi agenţii de poliţie judiciară prevăzuţi la alin. (1) pot
efectua acte de cercetare penală şi 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.
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(5) Dispoziţiile procurorilor sunt obligatorii pentru ofiţerii şi agenţii
de poliţie judiciară, actele întocmite de aceştia din dispoziţia scrisă a
procurorilor fiind efectuate în numele acestora.
Art. 1203. – (1) Ofiţerii şi agenţii 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 Curte de Casaţie şi Justiţie.
(4) Pe durata detaşării, ofiţerii şi agenţii de poliţie judiciară nu pot
primi de la organele ierarhic superioare nicio însărcinare.
(5) Ofiţerii şi agenţii de poliţie judiciară detaşaţi în condiţiile
prezentului 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 art. 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 şi sporurile ofiţerilor şi agenţilor de poliţie
judiciară detaşaţi sunt cele prevăzute pentru ofiţerii şi agenţii de poliţie
judiciară din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie, reduse cu 20%.
(7) Drepturile salariale sunt suportate din bugetul Ministerului
Public şi se acordă de către parchetul unde este detaşat.
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 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.
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(4) Dispoziţiile art. 6 din Legea nr. 364/2004 privind organizarea şi
funcţionarea poliţiei judiciare, republicată, cu modificările ulterioare, se
aplică în mod corespunzător în raport de activitatea ofiţerilor şi agenţilor de
poliţie judiciară.
(5) Funcţia de ofiţer şi agent de poliţie judiciară prevăzută la
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art. 120 alin. (1) este incompatibilă cu orice altă funcţie publică sau privată,
cu excepţia funcţiilor didactice din învăţământul superior.
(6) Numărul ofiţerilor şi agenţilor de poliţie judiciară din cadrul
parchetelor prevăzute la art. 1202 alin. (1), precum şi repartizarea acestora se
stabileşte, în funcţie de necesităţi, prin ordin al procurorului general al
Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.”
55. La articolul 121, alineatul (2) se modifică şi 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.”
56. Articolul 129 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art. 129. – Prin derogare de la prevederile legislaţiei în domeniul
finanţelor publice, preşedinţii instanţei şi conducătorii parchetelor pot delega
calitatea de ordonator de credite managerilor economici.”
57. La articolul 132, alineatul (6) se modifică şi va avea
următorul cuprins:
„(6) Proiectele de buget anual ale instanţelor militare se elaborează
de Curtea Militară de Apel, iar cele ale parchetelor militare de secţia sau
serviciul din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie,
după consultarea instanţelor militare, respectiv a parchetelor militare, şi se
transmit ordonatorului principal de credite.”
58. La articolul 133, alineatul (2) se modifică şi va avea
următorul cuprins:
„(2) Preşedintele Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie şi preşedinţii
curţilor 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 pentru suplimentarea sau reducerea
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numărului de posturi, cu acordul Secţiei pentru judecători sau al Secţiei
pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii, după caz.”
59. La articolul 134, alineatul (2) se modifică şi va avea
următorul cuprins:
„(2) Pentru Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, numărul maxim de
posturi se stabileşte prin hotărâre a Guvernului, la propunerea ministrului
justiţiei şi a preşedintelui Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, cu avizul Secţiei
pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii.”
60. La articolul 1341, alineatul (2) se modifică şi va avea
următorul cuprins:
„(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 Secţia corespunzătoare a Consiliului Superior al Magistraturii, la
propunerea ordonatorilor de credite.”
61. Articolul 135 se modifică şi 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 prin
ordin al ministrului justiţiei.
(2) Majorarea sau reducerea schemelor de personal pentru curţile de
apel, tribunale, tribunale specializate, judecătorii şi parchete se aprobă cu
avizul conform al secţiilor corespunzătoare ale Consiliului Superior al
Magistraturii, prin ordin al ministrului justiţiei.”
62. La articolul 139, alineatul (2) se modifică şi va avea
următorul cuprins:
„(2) Regulamentul de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti
se aprobă de Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii,
prin hotărâre care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.”
63. La articolul 140, alineatul (2) se modifică şi va avea
următorul cuprins:
„(2) Regulamentul de ordine interioară prevăzut la alin. (1) se
aprobă de Secţia 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 justiţiei.”
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Art. II. – Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 78/2016 pentru
organizarea şi funcţionarea Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de
Criminalitate Organizată şi Terorism, precum şi pentru modificarea şi
completarea unor acte normative urmează a fi modificată în vederea punerii
de acord cu prevederile din Secţiunea 21 – Secţia pentru Investigarea
Infracţiunilor din Justiţie – din Legea nr. 303/2004, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, astfel cum aceasta a fost modificată şi
completată prin prezenta lege.
Art. III. – (1) Secţia pentru Investigarea Infracţiunilor din Justiţie
începe să funcţioneze în termen de 3 luni de la data intrării în vigoare a
prezentei legi.
(2) Cauzele de competenţa Secţiei pentru Investigarea Infracţiunilor
din Justiţie înregistrate la orice structură de parchet şi nesoluţionate până la
data la care Secţia este operaţională, se înaintează spre soluţionare Secţiei
pentru Investigarea Infracţiunilor din Justiţie, de îndată ce aceasta este
operaţională.
Art. IV. – Dispoziţiile prezentei legi privind judecarea apelurilor în
complet de 3 judecători se aplică cauzelor înregistrate pe rolul instanţelor
după intrarea în vigoare a prezentei legi.
Art. V. – Procurorii care, la data intrării în vigoare a prezentei legi,
sunt numiţi în funcţie în cadrul Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de
Criminalitate Organizată şi Terorism şi Direcţiei Naţionale Anticorupţie
rămân în funcţiile pe care le îndeplinesc în cadrul acestor structuri.
Art. VI. – Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară,
republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 827 din
13 septembrie 2005, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu
cele aduse prin prezenta lege, se va republica în Monitorul Oficial al
României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.
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Acest proiect de lege a fost adoptat de Camera Deputaţilor
în şedinţa din 18 iunie 2018, în condiţiile art. 77 alin. (2), cu respectarea
prevederilor art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.
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