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Tabel centralizator asupra  Proiectului de lege pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 6/2016 privind unele măsuri 
pentru punerea în executare a mandatelor de supraveghere tehnică dispuse în procesul penal 

 
 

I. LEGEA NR. 135/2010 PRIVIND CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ 

 
MINISTERUL JUSTIȚIEI ADOPTARE  
MINISTERUL JUSTIȚIEI – RESPINGERE  
PARCHETUL GENERAL - ADOPTARE 
PARCHETUL GENERAL - RESPINGERE 

 

Nr. 
crt. 

Text din Legea nr. 
135/2010 anterior 

ordonanței   

Text OUG nr. 6/2016 Amendamente/ 
Observații 

1.     Lege pentru aprobarea 
Ordonanței de urgență a 
Guvernului nr. 6/2016 privind 
unele măsuri pentru punerea în 
executare a mandatelor de 
supraveghere tehnică dispuse în 
procesul penal 
(Text adoptat de Senat) 

MJ - Un prim efect al respingerii OUG nr. 6/2016 în integralitatea sa este acela că se va reveni la forma anterioară 
adoptării OUG nr. 6/2016 a actelor normative modificate şi/sau completate prin această OUG. 
 

2.  Articol unic. – Se aprobă 
Ordonanța de urgență a 
Guvernului nr. 6 din 11 martie 
2016 privind unele măsuri 
pentru punerea în executare a 
mandatelor de supraveghere 
tehnică dispuse în procesul 
penal, publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr. 
190 din 14 martie 2016 
(Text adoptat de Senat) 

I. Pentru ipoteza aprobării OUG nr.6/2016 
Articol unic - Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 6 din 11 martie 2016 privind 
unele măsuri pentru punerea în executare a mandatelor de supraveghere tehnică dispuse în 
procesul penal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 190 din 14 martie 
2016, cu următoarele modificări şi completări: 
Ministerul Justitiei 
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Nr. 
crt. 

Text din Legea nr. 
135/2010 anterior 

ordonanței   

Text OUG nr. 6/2016 Amendamente/ 
Observații 

   Pdv.1 - MP-PICCJ - Contextul adoptării OUG 6/2016 
La data de 16 februarie 2016, prin Decizia nr. 51/2016, Curtea Constituţională a admis 
excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 142 alin. 1 din Codul de procedură penală, 
constatând faptul că textul criticat contravine prevederilor constituţionale cuprinse în art. 1 alin 
3 conform cărora România este un stat de drept în care drepturile şi libertăţile fundamentale 
ale cetăţenilor sunt garantate şi că sintagma "ori de alte organe specializate ale statului" 
supusă controlului nu respectă condiţiile de calitate inerente unei norme legale, sub 
aspectul clarităţii, preciziei şi previzibilităţii. 
Deşi criticile de neconstituţionalitate nu vizau în sine metoda specială a supravegherii 
tehnice, legiuitorul a apreciat că activitatea unităţilor de parchet ar fi serios afectată în 
absenţa sprijinului tehnic şi a resurselor umane specializate pentru managementul unei 
infrastructuri de comunicaţii, atât din punct de vedere al operativităţii efectuării actelor de 
urmărire penală, cât şi sub aspectul administrării unui probatoriu complet pe baza tuturor 
metodelor de investigare prevăzute de Legea 135/2010 privind Codul de procedura penala, 
cu modificările ulterioare. 
 

   II. Pentru ipoteza respingerii OUG nr.6/2016 
Art. 1 - Se respinge Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 6 din 11 martie 2016 privind 
unele măsuri pentru punerea în executare a mandatelor de supraveghere tehnică dispuse în 
procesul penal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 190 din 14 martie 
2016. 
Ministerul Justiției 
 

   Pdv.1 - MP-PICCJ - Efectele ce se pot produce ca urmare a adoptării unei legi de respingere a acestei 
ordonanţe de urgenţă; 
a. Un prim efect se referă la modificările aduse prin această ordonanţă la Legea 304/2004 privind organizarea 
judiciară şi Legea 508/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea DIICOT, referitoare la detaşarea 
ofiţerilor şi agenţilor de politie judiciară în structurile Ministerului Public, în vederea efectuării activităţilor 
de punere în executare a mandatelor de supraveghere tehnică. 
De la data intrării în vigoare a OUG 6/2016 s-au luat măsuri pentru realizarea acestor detaşări şi a fost înfiinţat la 
nivelul PÎCCJ un Serviciu tehnic cu atribuţii în materia activităţilor de supraveghere tehnică prevăzute de art. 142 
şi urm. din Codul de procedură penală. 
O eventuală respingere a aprobării OUG 6/2018 va fi de natură să afecteze activitatea unităţilor de parchet şi a 
structurilor de parchet din cadrul Ministerului Public sub aspectul modului în care s-au adus la îndeplinire aceste 
modificări de ordin organizatoric, prin încetarea detaşării ofiţerilor şi agenţilor de poliţie. 
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Nr. 
crt. 

Text din Legea nr. 
135/2010 anterior 

ordonanței   

Text OUG nr. 6/2016 Amendamente/ 
Observații 

 
b. Un al doilea efect este acela al impactului ce îl poate avea respingerea aprobării OUG nr. 6/2018 asupra 
dosarele aflate în lucru în care sunt dispuse măsuri de supraveghere tehnică. 
Din datele Ministerului Public reiese că se află în lucru dosare în care s-au dispus măsuri de supraveghere tehnică 
după cum urmează: 
‐ 49 dosare la nivelul PÎCCJ (Secţia de urmărire penală şi Secţia parchetelor militare); 
‐ 467 dosare la DNA (Structura centrală şi structurile teritoriale); 
-1042 de dosare la DIICOT (Structura centrală şi structurile teritoriale); 
‐ 4987 dosare la parchete de pe lângă curţile de apel cu unităţile din subordine. 
Aceste dosare au ca o obiect: infracţiuni de crimă organizată, trafic de droguri, trafic de persoane, terorism, 
infracţiuni de corupţie, infracţiuni contra vieţii, infracţiuni contra libertăţii şi integrităţii sexuale, infracţiuni contra 
libertăţii persoanei, infracţiuni contra integrităţii corporale sau sănătăţii, infracţiuni privind nerespectarea 
regimului armelor şi al muniţiilor, infracţiuni contra patrimoniului, infracţiuni economico-financiare, infracţiuni de 
spălare de bani, infracţiuni de contrabandă, infracţiuni contra siguranţei şi integrităţii sistemelor şi datelor 
informatice. 
Aprobarea unei eventuale legi de respingere a OUG 6/2018 ar fi de natură să compromită probatoriile în 
desfăşurare care vizează măsuri de supraveghere tehnică în dosare care au ca obiect infracţiuni deosebit de grave. 
 
 

   Art. 2 - Sunt declarate nule protocoalele de cooperare încheiate în temeiul Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 6/2016. Autorităţile publice au obligaţia să le facă publice, cu 
respectarea dispoziţiilor legale privind protecţia informaţiilor clasificate şi a datelor cu caracter 
personal. 
Ministerul Justitiei 
 

   Art. 3 - Probele obţinute în aplicarea protocoalelor de cooperare încheiate în temeiul art. IV din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 6/2016 sunt nule. 
Ministerul Justitiei 
 

   Art. 4 - La articolul 453 alineatul (1) din Legea nr. 135/2010 privind Codul de procedură 
penală, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 486 din 15 iulie 2010, cu 
modificările şi completările ulterioare, după litera f) se introduce o literă nouă, lit. g), cu 
următorul cuprins: g) hotărârea s-a întemeiat pe probe obţinute de către organele judiciare în 
temeiul unor protocoale de cooperare declarate nule. 
Ministerul Justitiei 
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Nr. 
crt. 

Text din Legea nr. 
135/2010 anterior 

ordonanței   

Text OUG nr. 6/2016 Amendamente/ 
Observații 

3.     Ordonanță de urgență privind 
unele măsuri pentru punerea în 
executare a mandatelor de 
supraveghere tehnică dispuse în 
procesul penal 
 

Pdv.1 - MP-PICCJ - Situaţia cadrului organizatoric pentru asigurarea infrastructurii şi resurselor umane 
de la nivelul Ministerului Public pentru punerea în executare a mandatelor de supraveghere tehnică precum şi 
situaţia actelor procesuale efectuate sub imperiul OUG nr. 6/2016. 
a) Cu privire la măsurile de ordin organizatoric care să asigure infrastructura şi resursele umane necesare 
pentru realizarea punerii în executare a mandatelor de supraveghere tehnică 
După intrarea în vigoare a OUG nr. 6/2016, publicată în M. Of. 240/31 martie 2016, măsurile tehnice de 
supraveghere au fost puse în aplicare potrivit modificărilor dispuse prin acest act normativ. 
De asemenea, s-au luat măsuri pentru detaşarea în cadrul structurilor Ministerului Public a unor ofiţeri sau agenţi 
de poliţie judiciară. 
La nivelul PÎCCJ s-a înfiinţat Serviciul tehnic având atribuţii în materia activităţilor de supraveghere tehnică 
prevăzute de art. 142 şi urm. din Codul de procedură penală. 
b) Cu privire la măsurile de supraveghere tehnică dispuse sub imperiul modificărilor aduse de OUG 6/2016. 
Normele de drept procesual penal se aplică în baza principiului activităţii (tempus regit actum) conform căruia 
actele procesuale sau procedurale se efectuează potrivit normei de drept procesual penal aflată în vigoare la data 
efectuării actului. 
Principiul activităţii legii procesual penale este de strictă aplicare şi are două componente. 
O primă componentă este aceea că toate actele procesuale sau procedurale se efectuează potrivit normei de drept 
procesual penal aflată in vigoare . 
A doua componentă a acestui principiu este aceea că după data ieşirii din vigoare a legii sub imperiul căreia a fost 
efectuat actul procesual sau procedural, acesta îşi menţine valabilitatea câtă vreme a fost realizat cu respectarea 
condiţiilor de fond şi de formă prevăzute de lege. 
Principiul imediatei aplicări a legii procesuale funcţionează şi în cazul în care, pe durata desfăşurării unui proces 
penal, intervin mai multe legi succesive, în această situaţie ultima lege urmând să valideze toate actele şi lucrările 
îndeplinite sub egida legilor anterioare. 
Pornind de la aceste considerente de ordin teoretic, se impune a se reţine că punerea în aplicare a măsurilor de 
supraveghere tehnică realizată sub imperiul OUG 6/2016 îşi păstrează valabilitatea câtă vreme au fost 
respectate dispoziţiile legale în vigoare, iar probele astfel obţinute sunt perfect valabile, nefiind posibilă 
reevaluarea lor printr-o nouă lege ale cărei efecte să retroactiveze. 
Orice altă interpretare a aplicării legii procesuale în timp ar putea afecta securitatea actelor juridice şi, în final, 
ordinea de drept 
 

4.  Art. I. - Legea nr. 135/2010 
privind Codul de procedură 
penală, publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, 
nr. 486 din 15 iulie 2010, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, se modifică şi se 
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Nr. 
crt. 

Text din Legea nr. 
135/2010 anterior 

ordonanței   

Text OUG nr. 6/2016 Amendamente/ 
Observații 

completează după cum 
urmează: 
 

5.  
 
 
(2) Organele de 
cercetare penală 
speciale efectuează 
acte de urmărire 
penală numai în 
condiţiile art. 55 alin. 
(5) şi (6), 
corespunzător 
specializării structurii 
din care fac parte, în 
cazul săvârşirii 
infracţiunilor de către 
militari sau în cazul 
săvârşirii 
infracţiunilor de 
corupţie şi de serviciu 
prevăzute de Codul 
penal săvârşite de 
către personalul 
navigant al marinei 
civile, dacă fapta a pus 
sau a putut pune în 
pericol siguranţa navei 
sau navigaţiei ori a 
personalului. 
 

1. Alineatul (2) al 
articolului 57 se modifică şi va 
avea următorul cuprins: 
„(2) Organele de cercetare 
penală speciale efectuează acte 
de urmărire penală numai în 
condiţiile art. 55 alin. (5) şi (6), 
corespunzător specializării 
structurii din care fac parte, în 
cazul săvârşirii infracţiunilor de 
către militari sau în cazul 
săvârşirii infracţiunilor de 
corupţie şi de serviciu prevăzute 
de Codul penal săvârşite de 
către personalul navigant al 
marinei civile, dacă fapta a pus 
sau a putut pune în pericol 
siguranţa navei sau navigaţiei 
ori a personalului. De 
asemenea, organele de 
cercetare penală speciale pot 
efectua, în cazul infracţiunilor 
contra securităţii naţionale 
prevăzute de Titlul X din 
Codul penal şi infracţiunilor 
de terorism, din dispoziţia 
procurorului, punerea în 
aplicare a mandatelor de 
supraveghere tehnică.” 
 

MJ - Prin respingerea intervenţiilor operate prin textul pct. 1 al art. I (referitor la art. 57 alin. (2)) - organele de 
cercetare penală speciale nu mai pot efectua punerea în aplicare a mandatelor de supraveghere tehnică în cazul 
infracţiunilor contra securităţii naţionale prevăzute în titlul X din Codul penal şi infracţiunilor de terorism - pe cale 
de consecinţă, şi în acest caz, văzând Decizia CCR nr. 51/2016, punerea în executare a mandatelor de 
supraveghere tehnică ar urma să se facă de către procuror, de organul de cercetare penală sau de lucrători 
specializaţi din cadrul poliţiei. 1 

 1(„49. Prin urmare, Curtea reţine că este justificată opţiunea legiuitorului ca mandatul de supraveghere 
tehnică să fie pus în executare de procuror şi de organele de cercetare penală, care sunt organe judiciare, 
conform art. 30 din Codul de procedură penală, precum şi de către lucrătorii specializaţi din cadrul poliţiei, în 
condiţiile în care aceştia pot deţine avizul de ofiţeri de poliţie judiciară, în condiţiile art. 55 alin. (5) din Codul 
de procedură penală. Această opţiune nu se justifică, însă, în privinţa includerii, în cuprinsul art. 142 alin. (1) 
din Codul de procedură penală, a sintagmei "alte organe specializate ale statului'', neprecizate în cuprinsul 
Codului de procedură penală sau în cuprinsul altor legi speciale. ”) 

 
 
Pdv.1 -.MP-PICCJ – Punerea în acord a legislaţiei cu decizia Curţii Constituţionale realizată prin OUG 6/2016 
a vizat: 
‐ introducerea unui nou alineat la art. 57 cu privire la competenţa organelor de cercetare speciale de a pune 
în executare mandatele de supraveghere tehnică în cazul infracţiunilor contra siguranţei naţionale şi a celor de 
terorism. 
 
 

Pdv.2 - . MP-PICCJ – Organele de cercetare penală speciale NU MAI pot efectua, în cazul 
infracţiunilor contra securităţii naţionale prevăzute de Titlul X din Codul penal şi infracţiunilor de 
terorism, din dispoziţia procurorului, punerea in aplicare a mandatelor de supraveghere tehnică." 
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Nr. 
crt. 

Text din Legea nr. 
135/2010 anterior 

ordonanței   

Text OUG nr. 6/2016 Amendamente/ 
Observații 

6.  
 
 
(1) Procurorul pune în 
executare 
supravegherea tehnică 
ori poate dispune ca 
aceasta să fie efectuată 
de organul de 
cercetare penală sau 
de lucrători 
specializaţi din cadrul 
poliţiei ori de alte 
organe specializate 
ale statului. 
*) Curtea Constituţională 
admite excepţia de 
neconstituţionalitate şi 
constată că sintagma "ori 
de alte organe specializate 
ale statului" din cuprinsul 
dispoziţiilor art. 142 alin. 
(1) este neconstituţională.

(la data 14-mar-2016 Art. 
142, alin. (1) din partea 1, 
titlul IV, capitolul IV atacat 
de (exceptie admisa) Actul din 
Decizia 51/2016 ) 
 

2. Alineatul (1) al articolului 
142 se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
„(1) Procurorul pune în 
executare supravegherea tehnică 
ori poate dispune ca aceasta să 
fie efectuată de organul de 
cercetare penală sau de lucrători 
specializaţi din cadrul poliţiei”. 
 

MJ - În ceea ce priveşte o eventuală respingere a intervenţiilor operate prin pct. 2 al art. I (referitor la art. 142 alin. 
(1) ) - văzând art. 147 alin. (1) şi (4) din Constituţie, există obligaţia pentru legiuitor a punerii în acord a art. 142 
alin. (1) C.p.p. cu prevederile Constituţiei. De aceea, pentru a respecta obligaţia de a pune în acord prevederile art. 
142 alin. (1) C.p.p. cu prevederile Constituţiei, aşa cum a fost aceasta interpretată prin Decizia CCR nr. 51/2016, 
ar putea fi menţinut textul acestui pct. 2 al art. I. 
 
Pdv.1 - MP-PICCJ – Punerea în acord a legislaţiei cu decizia Curţii Constituţionale realizată prin OUG 6/2016 
a vizat: 
Modificarea şi completarea articolului 142 alin.l din Codul de procedură penală în sensul: 
- eliminării sintagmei " alte organe specializate ale statului"; 
 

7.  3. La articolul 142, după 
alineatul (1) se introduce un nou 
alineat, alinul1), cu următorul 
cuprins: 

„(l1) Pentru realizarea 
activităţilor prevăzute la art. 138 
alin. (1) lit. a) - d), procurorul, 

MJ - În ceea ce priveşte o abrogare a textului pct. 3 al art. I (prin care s-a introdus un alin. nou, alin. (11) la art. 142 
C.p.p.) - Textul nou introdus a avut în vedere să consacre expres' - principiului nemijlocirii obţinerii probelor de 
către organul de urmărire penală, prin procedee probatorii, ca şi a asigurării integrităţii acestora. 
O eventuală abrogare a pct. 3 al art. I ar elimina această consacrare legislativă expresă, dar prin coroborarea 
dispoziţiilor de lege lata ale CPP, ar putea fi deduse principiile consacrate de lege lata în mod expres de art. 142 
alin. (11) C.p.p.2  (Cu titlu de exemplu, precizăm faptul că art. 168 alin. (1) C.p.p are următorul cuprins: 
„ (1) Prin percheziţie în sistem informatic sau a unui suport de stocare a datelor informatice se înţelege 
procedeul de cercetare, descoperire, identificare şi strângere a probelor stocate într-un sistem informatic sau 
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Nr. 
crt. 

Text din Legea nr. 
135/2010 anterior 

ordonanței   

Text OUG nr. 6/2016 Amendamente/ 
Observații 

organele de cercetare penală sau 
lucrătorii specializaţi din cadrul 
poliţiei folosesc nemijlocit 
sistemele tehnice şi proceduri 
adecvate, de natură să asigure 
integritatea şi confidenţialitatea 
datelor şi informaţiilor 
colectate.” 

suport de stocare a datelor informatice, realizat prin intermediul unor mijloace tehnice şi proceduri adecvate, 
de natură să asigure integritatea informaţiilor conţinute de acestea. ”) 

 
 
Pdv.1 - MP-PICCJ – Punerea în acord a legislaţiei cu decizia Curţii Constituţionale realizată prin OUG 6/2016 
a vizat: 
 introducerea unui nou alineat prin care se are în vedere principiul obţinerii nemijlocite a probelor de către organul 
de urmărire penală; 
 
Pdv.2. -  MP-PICCJ – Procurorul, organele de cercetare penală sau lucrătorii specializaţi din cadrul 
poliţiei nu mai pot folosi nemijlocit sistemele tehnice şi proceduri adecvate, de natură să asigure 
integritatea şi confidenţialitatea datelor şi Informaţiilor colectate. 
 

8.      
 
 
(2) Furnizorii de reţele 
publice de comunicaţii 
electronice sau 
furnizorii de servicii 
de comunicaţii 
electronice destinate 
publicului sau de orice 
tip de comunicare ori 
de servicii financiare 
sunt obligaţi să 
colaboreze cu 
organele de urmărire 
penală, cu autorităţile 
prevăzute la alin. (1), 
în limitele 
competenţelor 
acestora, pentru 
punerea în executare a 

4. Alineatul (2) al articolului 
142 se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
(2) Furnizorii de reţele publice 
de comunicaţii electronice sau 
furnizorii de servicii de 
comunicaţii electronice 
destinate publicului sau de orice 
tip de comunicare ori de servicii 
financiare sunt obligaţi să 
colaboreze cu procurorul, 
organele de cercetare penală sau 
lucrătorii specializaţi din cadrul 
poliţiei, în limitele 
competenţelor acestora, pentru 
punerea în executare a 
mandatului de supraveghere 
tehnică. 
 
(la data 14-mar-2016 Art. 142, 
alin. (2) din partea 1, titlul IV, 

MJ - Referitor la o eventuală respingere a intervenţiilor operate prin pct. 4 al art. I (modificarea alin. (2) al art. 142 
C.p.p) - respingerea OUG are ca efect şi în acest caz revenirea la reglementarea anterioară3, care face trimitere 
inclusiv la sintagma din cuprinsul alin. (1) al art. 142 C.p.p. declarată ca fiind neconstituţională. 
De aceea, pentru a respecta obligaţia de a pune în acord prevederile art. 142 C.p.p. cu prevederile Constituţiei, aşa 
cum a fost aceasta interpretată prin Decizia CCR nr. 51/2016, ar putea fi menţinut textul acestui pct. 4 al art. I (se 
elimină trimiterea la o sintagmă declarată neconstituţională). 
1 3 Alin. (2) al art. 142 C.p.p, în forma sa anterioară OUG nr. 6/2016 avea următorul cuprins: 

„ (2) Furnizorii de reţele publice de comunicaţii electronice sau furnizorii de servicii de comunicaţii electronice 
destinate publicului sau de orice tip de comunicare ori de servicii financiare sunt obligaţi să colaboreze cu 
organele de urmărire penală, cu autorităţile prevăzute la alin. (1), în limitele competenţelor acestora, pentru 
punerea în executare a mandatului de supraveghere tehnică. ” 

 
 
Pdv.1-. MP-PICCJ – Punerea în acord a legislaţiei cu decizia Curţii Constituţionale realizată prin OUG 6/2016 
a vizat: 
precizării exprese în cuprinsul alin. 2 al art. 142 Cod procedură penală că procurorul, 
organele de cercetare penală sau lucrătorii specializaţi din cadrul poliţiei folosesc 
nemijlocit sistemele tehnice şi procedurile adecvate de natură să asigure integritatea şi 
confidenţialitatea datelor şi informaţiilor colectate. 
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Nr. 
crt. 

Text din Legea nr. 
135/2010 anterior 

ordonanței   

Text OUG nr. 6/2016 Amendamente/ 
Observații 

mandatului de 
supraveghere tehnică. 

capitolul IV modificat de Art. I, 
punctul 4. din Ordonanta 
urgenta 6/2016 )  
(2) Furnizorii de reţele publice 
de comunicaţii electronice sau 
furnizorii de servicii de 
comunicaţii electronice 
destinate publicului sau de orice 
tip de comunicare sunt obligaţi 
să colaboreze cu procurorul, 
organele de cercetare penală sau 
lucrătorii specializaţi din cadrul 
poliţiei, în limitele 
competenţelor acestora, pentru 
punerea în executare a 
mandatului de supraveghere 
tehnică. 

(la data 23-mai-2016 Art. 142, 
alin. (2) din partea 1, titlul IV, 
capitolul IV modificat de Art. II, 
punctul 21. din Ordonanta 
urgenta 18/2016 ) 

Pdv.2  MP-PICCJ – Furnizorii de reţele publice de comunicaţii electronice sau furnizorii de servicii de 
comunicaţii electronice destinate publicului sau de orice tip de comunicare ori de servicii, financiare nu 
mai sunt obligaţi să colaboreze cu procurorul, organele de cercetare penală sau lucrătorii specializaţi din 
cadrul poliţiei, în limitele competenţelor acestora, pentru punerea în executare a mandatului de 
supraveghere tehnică. 
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II. LEGEA NR. 304/2004 PRIVIND ORGANIZAREA JUDICIARĂ 

Nr 
crt 

Text din Legea nr. 304/2004 
anterior ordonanței 

Text OUG nr. 6/2016 Text ulterior 
ordonanței (valabil 

AZI) 

Amendamente/ 
Observații 

1. Text Legea nr. 304/2004 
 
 
Art. 30. - Adunarea generală a 
judecătorilor Înaltei Curţi de 
Casaţie şi Justiţie se întruneşte 
pentru: 
a)aprobarea raportului anual de 
activitate, care se dă publicităţii; 
b)aprobarea bugetului Înaltei 
Curţi de Casaţie şi Justiţie, cu 
avizul consultativ al Ministerului 
Finanţelor Publice; 
c)alegerea celor 2 membri pentru 
Consiliul Superior al 
Magistraturii, în condiţiile legii. 
 

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 şi 
completările ulterioare, se 
modifică şi se completează 
după cum urmează: 
 

  

2.  1. După articolul 30 se 
introduce un articol nou, art. 
301, cu următorul cuprins: 
   „Art. 301. - (1) Semestrial 
sau ori de câte ori este nevoie, 
preşedintele înaltei Curţi de 
Casaţie şi Justiţie sau unul 
dintre judecătorii anume 
desemnaţi de către acesta 
verifică modul de punere în 

 MJ - Respingerea intervenţiilor operate asupra art. 301 
Textul acestui articol este menit să asigure o garanţie suplimentară, printr-
o funcţie de control al modului în care sunt puse în executare măsurile de 
supraveghere tehnică de către organele de urmărire penală, acesta urmând 
a fi realizat la nivelul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, de către preşedinte 
sau un judecător anume desemnat de către acesta. 
În absenţa acestui text, preşedintele Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie sau 
judecătorul anume desemnat de către acesta nu vor mai avea aceste 
atribuţii, deci garanţia avută în vedere de legiuitor va fi eliminată. 
Pdv.1 - MP-PICCJ –Punerea în acord a legislaţiei cu decizia Curţii 
Constituţionale realizată prin OUG 6/2016 a vizat: 
‐ introducerea unui nou articol (301) care urmăreşte asigurarea unei 
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aplicare în cadrul Centrului 
Naţional de Interceptare a 
Comunicaţiilor prevăzut de 
art. 8 alin. (2) din Legea nr. 
14/1992 privind organizarea 
şi funcţionarea Serviciului 
Român de Informaţii, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, a supravegherilor 
tehnice realizate de organele 
de urmărire penală. 
 

garanţii suplimentare, printr-o funcţie de control al modului în care sunt 
puse în executare măsurile de supraveghere tehnică de către organele de 
urmărire penală, acesta urmând a fi realizat la nivelul înaltei Curţi de 
Casaţie şi Justiţie, de către preşedinte sau un judecător anume desemnat de 
către acesta. 
 
Pdv.2 - MP-PICCJ -  Preşedintele Înaltei Curţi de Casaţie şi 
Justiţie sau unul dintre judecătorii anume desemnaţi de către acesta 
nu mai poate verifica modul de punere în aplicare în cadrul 
Centrului Naţional de Interceptare a Comunicaţiilor prevăzut de art. 
8 alin. (2) din Legea nr. 14/1992 privind organizarea şi funcţionarea 
Serviciului Român de Informaţii, cu modificările şi completările 
ulterioare, a supravegherilor tehnice realizate de organele de 
urmărire penală  

3.  (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.” 
 

(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. 

(Legea 
nr.207/2018) 
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4.  
 
 
 
 

2. Articolul 66 se modifică şi 
va avea următorul cuprins: 
„Art. 66. - (1) Ministerul 
Public este autorizat să 
deţină şi să folosească 
mijloace adecvate pentru 
obţinerea, verificarea, 
prelucrarea, stocarea şi 
descoperirea informaţiilor 
privitoare la infracţiunile 
date în competenţa 
parchetelor, în condiţiile 
legii. 
 

 MJ - Respingerea intervenţiilor operate asupra art. 66 - are ca efect 
dispariţia temeiului prevăzut acum de lege pentru Ministerul Public care 
este autorizat să deţină şi să folosească mijloace adecvate pentru 
obţinerea, verificarea, prelucrarea, stocarea şi descoperirea informaţiilor 
privitoare la infracţiunile date în competenţa parchetelor, în condiţiile 
legii. 
Anterior OUG nr.6/2016, numai DNA şi DIICOT aveau prevederi 
exprese care le autorizau să deţină şi să folosească mijloace adecvate 
pentru obţinerea, verificarea, prelucrarea, stocarea şi descoperirea 
informaţiilor privitoare la infracţiunile date în competenţa acestor 
structuri specializate de parchet - este vorba de art. 15 din OUG nr. 
43/2002 şi art. 15 din Legea nr. 508/2004. După abrogarea Legii nr. 
508/2004, dispoziţiile similare celor cuprinse în art. 15 din Legea nr. 
508/2004 se regăsesc în art. 14 din OUG nr. 78/2016. 
Pe cale de consecinţă, revenirea la forma anterioară a art. 66 nu va afecta 
DNA şi DIICOT, dar celelalte unităţi de parchet din cadrul Ministerului 
Public nu vor mai fi autorizate să deţină şi să folosească mijloace 
adecvate pentru obţinerea, verificarea, prelucrarea, stocarea şi 
descoperirea informaţiilor privitoare la infracţiunile date în competenţa 
parchetelor, în condiţiile legii. 

Dacă Ministerul Public nu mai poate deţine astfel de mijloace: 
(dacă activitatea Ministerului Public este afectată) este necesară 
identificarea soluţiilor legislative care să permită Ministerului Public să-şi 
îndeplinească atribuţiile constituţionale şi legale; 
- o eventuală abrogare a acestui pct. 2 al art. II ar putea necesita 
clarificarea situaţiei juridice a „mijloacelor adecvate pentru obţinerea, 
verificarea, prelucrarea, stocarea şi descoperirea informaţiilor privitoare 
la infracţiunile date în competenţa parchetelor, în condiţiile legii” pe care 
parchetele le-au achiziţionat deja în temeiul acestui text de lege care le 
autoriza să le deţină şi să le folosească. 
Pdv 1. - MP-PICCJ –Punerea în acord a legislaţiei cu decizia Curţii 
Constituţionale realizată prin OUG 6/2016 a vizat: 
‐ reformularea art. 66 din Legea nr.304/2004 în sensul de a se 
urmări 
asigurarea unui temei legal pentru toate unităţile de parchet în baza căruia 
acestea să-şi poată asigura mijloacele tehnice necesare realizării 
nemijlocite a punerii în executare a mandatelor de supraveghere tehnică. 
‐ introducerea unui nou articol care reglementează cadrul legal al 
detaşării ofiţerilor şi agenţilor de politie judiciară în structurile 
Ministerului Public, în vederea efectuării activităţilor de punere în 
executare a mandatelor de supraveghere tehnică. 
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Pdv.2 - MP-PICCJ - Ministerul Public nu va mai fi autorizat să 
deţină şi să folosească mijloace adecvate pentru obţinerea, 
verificarea, prelucrarea, stocarea şi descoperirea informaţiilor 
privitoare la infracţiunile date în competenţa parchetelor, în 
condiţiile legii. 

5. Art. 66 (1) Organele de poliţie 
judiciară îşi desfăşoară 
activitatea de cercetare penală, în 
mod nemijlocit, sub conducerea 
şi supravegherea procurorului, 
fiind obligate să aducă la 
îndeplinire dispoziţiile acestuia. 
 

Organele de poliţie 
judiciară îşi desfăşoară 
activitatea de cercetare 
penală, în mod nemijlocit, sub 
conducerea şi supravegherea 
procurorului, fiind obligate să 
aducă la îndeplinire 
dispoziţiile acestuia. 
 

  

6. (2) Serviciile şi organele 
specializate în culegerea, 
prelucrarea şi arhivarea 
informaţiilor au obligaţia de a 
pune, de îndată, la dispoziţia 
parchetului competent, la sediul 
acestuia, toate datele şi toate 
informaţiile, neprelucrate, 
deţinute în legătură cu săvârşirea 
infracţiunilor. 
 

(3) Serviciile şi organele 
specializate în culegerea, 
prelucrarea şi arhivarea 
informaţiilor au obligaţia de a 
pune, de îndată, la dispoziţia 
parchetului competent, la 
sediul acestuia, toate datele şi 
toate informaţiile, 
neprelucrate, deţinute în 
legătură cu săvârşirea 
infracţiunilor. 
 

 Pdv.2 - MP-PICCJ - Serviciile şi organele specializate în 
culegerea, prelucrarea şi arhivarea informaţiilor nu vor mai fi 
obligate să pună, de îndată, la dispoziţia parchetului competent, la 
sediul acestuia, toate datele şi toate informaţiile, neprelucrate, 
deţinute în legătură cu săvârşirea infracţiunilor. 
 

7. (3)Nerespectarea obligaţiilor 
prevăzute la alin. (1) şi (2) atrage 
răspunderea juridică potrivit 
legii. 
 

(4) Nerespectarea obligaţiilor 
prevăzute la alin. (2) şi (3) 
atrage răspunderea juridică 
potrivit legii". 
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8.  3. După articolul 66, se 
introduce un articol nou, 
art.661, cu următorul cuprins : 
„Art. 661. - (1) În vederea 
desfăşurării activităţilor 
prevăzute de art. 142 alin. (1) 
din Codul de procedură 
penală, în cadrul Ministerului 
Public pot funcţiona, prin 
detaşare, ofiţeri sau agenţi de 
poliţie judiciară, sub directa 
conducere şi controlul 
nemijlocit al procurorilor, în 
limita posturilor aprobate 
potrivit legii. 
 

 MJ - Prin respingerea intervenţiilor operate prin introducerea art. 661 - în 
absenţa acestui text din Legea nr. 304/2004, în cazul DNA şi DIICOT - 
structuri de parchet specializate din cadrul PICCJ - există în legile speciale 
de organizare a acestora temei pentru detaşarea, în condiţiile legii, a 
ofiţerilor sau agenţilor de poliţie judiciară. 
De asemenea, art. 12 din Legea nr. 304/2004 permite detaşarea în cadrul 
parchetelor de pe lângă tribunale de ofiţeri şi agenţi de poliţie judiciară. 
De aceea, dacă se elimină art. 661, care instituie un temei pentru detaşarea 
de poliţişti în cadrul Ministerului Public, pe viitor vor exista temeiuri doar 
pentru detaşarea de poliţişti la DNA, DIICOT şi parchetele de pe lângă 
tribunal, dar nu şi în parchetele de pe lângă curţile de apel sau PICCJ. 
De lege lata sunt detaşaţi poliţişti şi în cadrul altor unităţi de parchet - cu 
titlu de exemplu menţionăm Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie 
şi Justiţie, unde, după intrarea în vigoare a OUG nr. 6/2016, în cadrul 
Secţiei de urmărire penală şi criminalistică funcţionează un Serviciu tehnic 
în cadrul căruia îşi desfăşoară activitatea ofiţeri şi agenţi de poliţie 
judiciară detaşaţi. Acest serviciu tehnic exercită atribuţiile privind 
activităţile de supraveghere tehnică prevăzute de art. 142 alin. (1) din 
Codul de procedură penală, în condiţiile legii. 
Imposibilitatea detaşării în alte unităţi de parchet ar putea avea consecinţe 
în ceea ce priveşte activitatea de urmărire penală. 
Pdv.2 - În cadrul Ministerului Public nu mai pot funcţiona, prin 
detaşare, ofiţeri sau agenţi de poliţie judiciară, în vederea 
desfăşurării activităţilor prevăzute de art. 142 alin. (1) din C.pr.pen. 
 

9.  (2) Detaşarea ofiţerilor şi 
agenţilor de poliţie judiciară 
se dispune, la solicitarea 
procurorului general al 
Parchetului de pe lângă Înalta 
Curte de Casaţie şi Justiţie, de 
către ministrul afacerilor 
interne, pe o perioadă de cel 
mult 3 ani, cu posibilitatea 
prelungirii din 3 în 3 ani, cu 
acordul acestora. 
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10.  (3) Numirea în funcţii a 
ofiţerilor şi agenţilor de 
poliţie judiciară de la alin. (1) 
se face prin ordin al 
procurorului general al 
Parchetului de pe lângă înalta 
Curte de Casaţie şi Justiţie. 
 
 

  

11.   (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. 
(Legea 
nr.207/2018) 
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12.  (4) Încetarea detaşării 
ofiţerilor şi a agenţilor de 
poliţie judiciară se poate 
dispune înaintea perioadei 
prevăzute la alin.(2) prin 
ordin motivat al procurorului 
general al Parchetului de pe 
lângă înalta Curte de Casaţie 
şi Justiţie. 

  

13.  (5) Pe durata detaşării ofiţerii 
şi agenţii de poliţie judiciară 
nu pot primi de la organele 
ierarhic superioare nici o 
însărcinare. 

  

14.  (6) Dispoziţiile procurorilor 
sunt obligatorii pentru ofiţerii 
şi agenţii de poliţie. Actele 
întocmite de aceştia din 
dispoziţia scrisă a 
procurorului sunt efectuate în 
numele acestuia. 

  

15.  (7) Ofiţerii şi agenţii de 
poliţie judiciară prevăzuţi la 
alin.(l) au drepturile şi 
obligaţiile prevăzute de lege 
pentru ofiţerii de poliţie şi 
agenţii de poliţie, cu 
excepţiile prevăzute în 
prezenta lege şi beneficiază, 
în mod corespunzător, de 
drepturile prevăzute la art. 11 
şi 23 din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr. 
27/2006 privind salarizarea şi 
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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. 

16.  (8) Ofiţerii şi agenţii de 
poliţie judiciară detaşaţi în 
condiţiile alin. (1) îşi 
păstrează salarizarea avută la 
data detaşării. 

  

17.  (9) 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. 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. 

  

18.  (10) Dispoziţiile art. 6 din 
Legea nr.364/2004 privind 
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organizarea şi funcţionarea 
poliţiei judiciare, republicată, 
cu modificările ulterioare, se 
aplică în mod corespunzător 
în raport de activitatea 
ofiţerilor şi agenţilor de 
poliţie judiciară. 

19.  (11) Pentru ofiţerii şi agenţii 
de poliţie judiciară detaşaţi în 
cadrul Direcţiei de Investigare 
a Infracţiunilor de 
Criminalitate Organizată şi 
Terorism şi Direcţiei 
Naţionale Anticorupţie sunt 
aplicabile dispoziţiile 
prevăzute în legile speciale 
aplicabile acestora.” 
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III. Legea nr.508/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea în cadrul  
Ministerului Public a Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism 

 

 
Nr. 
crt. 

Text din Legea nr. 
508/2004 anterior 

ordonanței 

Text OUG nr. 6/2016 Text 
ulterior ordonanței 

(valabil AZI) 

Amendamente/ 
Observații 

1.   Art. III. - Legea nr.508/2004 privind 
înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea 
în cadrul Ministerului Public a Direcţiei 
de Investigare a Infracţiunilor de 
Criminalitate Organizată şi Terorism, 
publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 1089 din 23 
noiembrie 2004, cu modificările şi 
completările ulterioare, se modifică şi se 
completează după cum urmează: 
 

Legea nr.508/2004 a fost 
Abrogată  prin OUG 78/2016 

MJ - Această lege a fost abrogată integral prin art. 27 
al Ordonanţei 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, aprobată cu 
modificări prin Legea nr. 120/2018 privind aprobarea 
Ordonanţei 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, publicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 472 din 7 
iunie 2018. 
În cazul unei eventuale respingeri a OUG nr. 6/2016 
sau al aprobării cu amendamentul eliminării art. III din 
OUG nr. 6/2016, efectele se vor produce pentru viitor, 
nefiind necesare alte texte 

Pdv.2 - MP-PICCJ -  Deşi a fost emisă o nouă 
lege, OUG nr.78/2016, aprobată prin Legea nr. 
120/2018 (M.Of. 472/din 07.06.2018) conectarea 
la Centrul Naţional al Interceptării 
Comunicaţiilor din Serviciul Român de 
Informaţii se efectuează în temeiul (OUG 
nr.6/2016.Respingerea ar însemna ca DIICOT să 
nu se mai poată conecta la sistemul CNIC.  
 

2.   
 

a. La articolul 2, alineatul (1), 
litera b) se modifică şi va avea următorul 

Preluat cu modificări  
OUG 78/2016 
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b) conducerea, 
supravegherea şi 
controlul actelor de 
cercetare penală, 
efectuate din 
dispoziţia 
procurorului de către 
ofiţerii şi agenţii de 
poliţie judiciară aflaţi 
în coordonarea 
Direcţiei de 
Investigare a 
Infracţiunilor de 
Criminalitate 
Organizată şi 
Terorism; 
 

cuprins: 
,,b) conducerea, supravegherea şi controlul 
actelor de cercetare penală, efectuate din 
dispoziţia procurorului de către ofiţerii şi 
agenţii de poliţie judiciară organizaţi în 
cadrul structurilor specializate în 
combaterea criminalităţii organizate, la 
nivel central şi teritorial, aflaţi în 
coordonarea Direcţiei de Investigare a 
Infracţiunilor de Criminalitate 
Organizată şi Terorism, ori detaşaţi în 
cadrul direcţiei. Ofiţerii şi agenţii de 
poliţie judiciară detaşaţi efectuează 
numai activităţile prevăzute de art. 142 
alin.(1)din Codul de procedură penală.” 
 

 
b)conducerea, supravegherea şi 
controlul actelor de cercetare 
penală, efectuate din dispoziţia 
procurorului de către ofiţerii şi 
agenţii de poliţie judiciară 
organizaţi în cadrul structurilor 
specializate în combaterea 
criminalităţii organizate, la 
nivel central şi teritorial, aflaţi 
în coordonarea Direcţiei de 
Investigare a Infracţiunilor de 
Criminalitate Organizată şi 
Terorism, ori detaşaţi în cadrul 
direcţiei, precum şi de către 
ofiţerii sau agenţii de poliţie 
judiciară care au primit 
avizul din partea 
procurorului-şef al Direcţiei 
de Investigare a 
Infracţiunilor de 
Criminalitate Organizată şi 
Terorism;  
 

3.   
 
 
Art. 5. - (1)Direcţia 
de Investigare a 
Infracţiunilor de 
Criminalitate 
Organizată şi 
Terorism se 
încadrează cu 

2. Articolul 5 se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
„Art. 5. - Direcţia de Investigare a 
Infracţiunilor de Criminalitate Organizată 
şi Terorism se încadrează cu procurori, 
specialişti în domeniul prelucrării şi 
valorificării informaţiilor, economic, 
financiar, bancar, vamal, informatic şi 
în alte domenii, ofiţeri şi agenţi de 
poliţie judiciară, personal auxiliar de 

Preluat cu modificări  
OUG 78/2016 
Art. 5 
(1) Direcţia de Investigare a 
Infracţiunilor de Criminalitate 
Organizată şi Terorism se 
încadrează cu procurori numiţi 
prin ordin al procurorului-şef 
al Direcţiei de Investigare a 
Infracţiunilor de 
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procurori, specialişti 
în domeniul 
prelucrării şi 
valorificării 
informaţiilor, 
economic, financiar, 
bancar, vamal, 
informatic şi în alte 
domenii, personal 
auxiliar de 
specialitate, personal 
economic şi 
administrativ, în 
limita posturilor 
prevăzute. 
(2)Numărul 
specialiştilor, 
personalului auxiliar 
de specialitate şi al 
personalului 
economic şi 
administrativ, 
încadrat în serviciile, 
birourile ori 
compartimentele 
înfiinţate la nivelul 
structurii centrale ori 
în serviciile şi 
birourile teritoriale, 
este stabilit de 
procurorul-şef al 
Direcţiei de 
Investigare a 
Infracţiunilor de 

specialitate, personal economic şi 
administrativ, în limita posturilor 
prevăzute.” 
 

Criminalitate Organizată şi 
Terorism, cu avizul 
Consiliului Superior al 
Magistraturii, în limita 
posturilor prevăzute în statul 
de funcţii, aprobat potrivit 
legii. 
(2) Numărul procurorilor 
încadraţi în structurile 
direcţiei este stabilit de 
procurorul-şef al Direcţiei de 
Investigare a Infracţiunilor 
de Criminalitate Organizată 
şi Terorism, în funcţie de 
volumul şi complexitatea 
activităţii desfăşurate, în 
limita numărului total de 
posturi aprobat. 
(3) Procurorul-şef al Direcţiei 
de Investigare a 
Infracţiunilor de 
Criminalitate Organizată şi 
Terorism evaluează anual 
rezultatele obţinute de 
procurorii direcţiei. 
(4) Procurorii Direcţiei de 
Investigare a Infracţiunilor 
de Criminalitate Organizată 
şi Terorism pot fi revocaţi 
prin ordin al procurorului-şef 
al Direcţiei de Investigare a 
Infracţiunilor de 
Criminalitate Organizată şi 
Terorism, cu avizul 
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Criminalitate 
Organizată şi 
Terorism în funcţie 
de volumul şi de 
complexitatea 
activităţii, în limita 
numărului total de 
posturi. 
 

Consiliului Superior al 
Magistraturii, în cazul 
exercitării necorespunzătoare 
a atribuţiilor specifice funcţiei 
sau în cazul aplicării unei 
sancţiuni disciplinare. 
(5) La data încetării activităţii 
în cadrul Direcţiei de 
Investigare a Infracţiunilor 
de Criminalitate Organizată 
şi Terorism ori ca urmare a 
revocării, procurorul revine 
la parchetul de unde provine 
sau la alt parchet unde are 
dreptul să funcţioneze 
potrivit legii. 
 

4.  Art. 9 (1) Ofiţerii şi 
agenţii de poliţie 
judiciară anume 
desemnaţi potrivit art. 
27 efectuează numai 
acele acte de 
cercetare penală 
dispuse de procurorii 
Direcţiei de 
Investigare a 
Infracţiunilor de 
Criminalitate 
Organizată şi 
Terorism, sub directa 
coordonare şi 
controlul nemijlocit 
al acestora. 

3. După articolul 9, se introduce un articol 
nou, art. 91, cu următorul cuprins: 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Preluat cu modificări  
OUG 78/2016 
Art. 7 
(1) În vederea desfăşurării 
activităţilor prevăzute la art. 
142 alin. (1) din Codul de 
procedură penală, în cadrul 
Direcţiei de Investigare a 
Infracţiunilor de Criminalitate 
Organizată şi Terorism 
funcţionează, prin detaşare, 
ofiţeri sau agenţi de poliţie 
judiciară, sub directa conducere 
şi controlul nemijlocit al 
procurorilor direcţiei, în limita 
posturilor prevăzute de lege. 
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(2) Dispoziţiile 
procurorilor din 
cadrul Direcţiei de 
Investigare a 
Infracţiunilor de 
Criminalitate 
Organizată şi 
Terorism sunt 
obligatorii pentru 
ofiţerii şi agenţii de 
poliţie judiciară 
prevăzuţi la alin. (1). 
Actele întocmite de 
ofiţerii şi agenţii de 
poliţie judiciară din 
dispoziţia scrisă a 
procurorului sunt 
efectuate în numele 
acestuia. 
 

„Art. 91- (1) În vederea desfăşurării 
activităţilor prevăzute de art. 142 alin. 
(1) din Codul de procedură penală, în 
cadrul Direcţiei de Investigare a 
Infracţiunilor de Criminalitate Organizată 
şi Terorism funcţionează, prin detaşare, 
ofiţeri sau agenţi de poliţie judiciară, sub 
directa conducere şi controlul nemijlocit 
al procurorilor direcţiei, în limita 
posturilor prevăzute de lege. 
 

(1) În cadrul Direcţiei de 
Investigare a Infracţiunilor de 
Criminalitate Organizată şi 
Terorism funcţionează, în limita 
posturilor prevăzute de lege, 
ofiţeri şi agenţi de poliţie 
detaşaţi în vederea efectuării 
cu celeritate şi în mod 
temeinic a activităţilor de 
descoperire şi de urmărire a 
infracţiunilor date de lege în 
competenţa direcţiei.

(la data 10-iun-2018 Art. 7, 
alin. (1) din capitolul II 
modificat de Art. 1, punctul 3. 
din Legea 120/2018 ) 
 

5.    
 
(2) Detaşarea ofiţerilor şi agenţilor de 
poliţie judiciară se dispune la solicitarea 
procurorului şef al Direcţiei de Investigare 
a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată 
şi Terorism de către ministrul afacerilor 
interne, pe o perioadă de cel mult 3 ani, cu 
posibilitatea prelungirii din 3 în 3 ani, cu 
acordul acestora. 
 

Preluat cu modificări  
OUG 78/2016 
(2) Detaşarea ofiţerilor şi 
agenţilor de poliţie judiciară se 
dispune la solicitarea 
procurorului-şef al Direcţiei de 
Investigare a Infracţiunilor de 
Criminalitate Organizată şi 
Terorism de către ministrul 
afacerilor interne, pe o perioadă 
de 6 ani, cu posibilitatea 
prelungirii din 3 în 3 ani, cu 
acordul acestora. 
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6.   (3) Numirea în funcţii a ofiţerilor şi 
agenţilor de poliţie judiciară de la alin. (1) 
se face prin ordin al procurorului-şef al 
Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de 
Criminalitate Organizată şi Terorism. 
 

(3) Numirea în funcţii a 
ofiţerilor şi agenţilor de poliţie 
judiciară prevăzuţi la alin. (1) 
se face prin ordin al 
procurorului-şef al Direcţiei de 
Investigare a Infracţiunilor de 
Criminalitate Organizată şi 
Terorism. 
 

 

7.   (4) Încetarea detaşării ofiţerilor şi a 
agenţilor de poliţie judiciară în cadrul 
direcţiei se poate dispune înaintea 
perioadei prevăzute la alin.(2) prin ordin 
motivat al procurorului-şef al Direcţiei de 
Investigare a Infracţiunilor de 
Criminalitate Organizată şi Terorism. 
 
 

(4) Încetarea detaşării ofiţerilor 
şi a agenţilor de poliţie judiciară 
în cadrul direcţiei se poate 
dispune înaintea perioadei 
prevăzute la alin.(2) prin ordin 
motivat al procurorului-şef al 
Direcţiei de Investigare a 
Infracţiunilor de Criminalitate 
Organizată şi Terorism. 
 

 

8.   (5) Pe durata detaşării ofiţerii şi agenţii de 
poliţie judiciară nu pot primi de la organele 
ierarhic superioare nici o însărcinare. 

(5) Pe durata detaşării ofiţerii şi 
agenţii de poliţie judiciară nu 
pot primi de la organele ierarhic 
superioare nicio însărcinare. 
 

 

9.    
 
(6) Dispoziţiile procurorilor din cadrul 
Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de 
Criminalitate Organizată şi Terorism sunt 
obligatorii pentru ofiţerii şi agenţii de 
poliţie. Actele întocmite de aceştia din 
dispoziţia scrisă a procurorului sunt 
efectuate în numele acestuia. 

Preluat cu modificări  
OUG 78/2016 
 (6) Dispoziţiile procurorilor 
din cadrul Direcţiei de 
Investigare a Infracţiunilor de 
Criminalitate Organizată şi 
Terorism sunt obligatorii pentru 
ofiţerii şi agenţii de poliţie 
judiciară prevăzuţi la alin. 
(1), precum şi cei prevăzuţi la 
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art.6 alin. (1). Actele întocmite 
de aceştia din dispoziţia scrisă a 
procurorului sunt efectuate în 
numele acestuia. 
 

10.    
 
(7) Ofiţerii şi agenţii de poliţie judiciară 
prevăzuţi la alin.(l) au drepturile şi 
obligaţiile prevăzute de lege pentru ofiţerii 
de poliţie şi agenţii de poliţie, cu excepţiile 
prevăzute în prezenta lege şi beneficiază, 
în mod corespunzător, de drepturile 
prevăzute la art.11 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. 

Preluat cu modificări  
OUG 78/2016 
(7) Ofiţerii şi agenţii de poliţie 
judiciară prevăzuţi la alin. (1) 
au drepturile şi obligaţiile 
prevăzute de lege pentru ofiţerii 
de poliţie şi agenţii de poliţie, 
cu excepţiile prevăzute în 
prezenta ordonanţă de 
urgenţă, şi beneficiază, în mod 
corespunzător, de drepturile 
prevăzute la art.11 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. 

 

11.   (8) Salarizarea ofiţerilor şi agenţilor de 
poliţie judiciară prevăzuţi la alin.(1) se 
realizează potrivit dispoziţiilor legale 
aplicabile ofiţerilor şi agenţilor de poliţie 
judiciară din cadrul Direcţiei Naţionale 
Anticorupţie. 
 

(9) Salarizarea ofiţerilor şi 
agenţilor de poliţie judiciară 
prevăzuţi la alin.(1) se 
realizează potrivit dispoziţiilor 
legale aplicabile ofiţerilor şi 
agenţilor de poliţie judiciară din 
cadrul Direcţiei Naţionale 
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Anticorupţie. 
12.    

 
(9) 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-şef al 
Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de 
Criminalitate Organizată şi 
Terorism.Atribuţiile privind acordarea 
gradelor profesionale pentru ofiţerii şi 
agenţii de poliţie judiciară detaşaţi se 
exercită de ministrul afacerilor interne, la 
propunerea procurorului-şef al Direcţiei de 
Investigare a Infracţiunilor de 
Criminalitate Organizată şi Terorism. 
 

Preluat cu modificări  
OUG 78/2016 
(8) 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-şef al Direcţiei de 
Investigare a Infracţiunilor de 
Criminalitate Organizată şi 
Terorism. 
(10) Atribuţiile privind 
acordarea gradelor profesionale 
pentru ofiţerii şi agenţii de 
poliţie judiciară detaşaţi se 
exercită de ministrul afacerilor 
interne, la propunerea 
procurorului-şef al Direcţiei de 
Investigare a Infracţiunilor de 
Criminalitate Organizată şi 
Terorism. 

 

13.    
 
(10) 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. 
 

Preluat cu modificări  
OUG 78/2016 
 (12) 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 cu activitatea ofiţerilor şi 
agenţilor de poliţie judiciară 
prevăzuţi la alin. (1). 
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14.   4. Articolul 11 se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 

Preluat cu modificări  
OUG 78/2016 
 

 

15.  Art. 11 Funcţia de 
procuror sau de 
specialist în cadrul 
Direcţiei de 
Investigare a 
Infracţiunilor de 
Criminalitate 
Organizată şi 
Terorism este 
incompatibilă cu 
orice altă funcţie 
publică sau privată, 
cu excepţia funcţiilor 
didactice din 
învăţământul 
superior. 
 

   „Art. 11. - Funcţia de procuror, agent 
sau ofiţer de poliţie judiciară ori de 
specialist în cadrul Direcţiei de Investigare 
a Infracţiunilor de Criminalitate 
Organizată şi Terorism este incompatibilă 
cu orice altă funcţie publică sau privată, cu 
excepţia funcţiilor didactice din 
învăţământul superior.” 
 

Art. 10. - Funcţia de procuror, 
ofiţer sau agent de poliţie 
judiciară dintre cei prevăzuţi la 
art. 7 alin. (1),respectiv de 
specialist în cadrul Direcţiei de 
Investigare a Infracţiunilor de 
Criminalitate Organizată şi 
Terorism este incompatibilă cu 
orice altă funcţie publică sau 
privată, cu excepţia funcţiilor 
didactice din învăţământul 
superior. 
 

 

16.  c) 245 de posturi de 
personal auxiliar de 
specialitate şi 
administrativ. 

5. La articolul 23 alineatul (1), după litera 
c) se introduce o nouă literă, lit. d), cu 
următorul cuprins: 
 

Preluat cu modificări  
OUG 78/2016 
 

 

17.    
 
 
 
 
 
 
 
 
,,d) 40 de posturi de ofiţeri şi agenţi de 

Art. 18 
(1)Direcţia de Investigare a 
Infracţiunilor de Criminalitate 
Organizată şi Terorism 
funcţionează cu următorul 
număr maxim de posturi: 
……….. 
d) 40 de ofiţeri şi agenţi de 
poliţie judiciară. 
d) 290 de ofiţeri şi agenţi de 

MP-PICCJ – Punerea în acord a legislaţiei cu decizia 
Curţii Constituţionale realizată prin OUG 6/2016 a 
vizat: 
Pentru punerea în aplicare a dispoziţiilor art. 142 alin. 
1 din Codul de procedură penală şi a art. 15 din acest 
act normativ s-a prevăzut posibilitatea detaşării în 
cadrul DIICOT a unor ofiţeri de poliţie judiciară, 
dispunându-se în acest sens suplimentarea numărului 
de posturi ale direcţiei. 
 



27 

 

poliţie judiciară, cu suplimentarea în 
mod corespunzător a numărului maxim 
de posturi prevăzut pentru Ministerul 
Public.” 

poliţie judiciară, ce urmează a 
fi desemnaţi în următorii 5 
ani, câte 50 pe an.

(la data 10-iun-2018 Art. 18, 
alin. (1), litera D. din capitolul 
V modificat de Art. 1, punctul 7. 
din Legea 120/2018 ) 
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IV. Legea nr.14/1992 privind organizarea şi funcţionarea Serviciului Român de Informaţii 
 

Nr. 
crt. 

Text din  Legea nr. 
14/1992 

anterior ordonanței 

Text OUG nr. 6/2016 Amendamente/ 
Observații 

1.      Art. IV. - Legea nr. 14/1992 
privind organizarea şi 
funcţionarea Serviciului Român de 
Informaţii, publicată în Monitorul 
Oficial al României nr. 33 din 3 
martie 1992, cu modificările şi 
completările ulterioare, se 
modifică şi se completează după 
cum urmează: 

 

2.  ART. 8 Serviciul Roman 
de Informații este autorizat 
sa dețină si sa foloseasca 
mijloace adecvate pentru 
obtinerea, verificarea, 
prelucrarea si stocarea 
informatiilor privitoare la 
siguranta nationala, in 
conditiile legii. 
 

1. După alineatul 1 al articolului 8 
se introduc două noi alineate, alin. 
2 şi 3, cu următorul cuprins: 

   „Pentru relaţia cu furnizorii de 
comunicaţii electronice destinate 
publicului, Centrul Naţional de 
Interceptare a Comunicaţiilor din 
cadrul Serviciului Român de 
Informaţii este desemnat cu rolul de 
a obţine, prelucra şi stoca informaţii 
în domeniul securităţii naţionale. La 
cererea organelor de urmărire penală, 

MJ - Respingerea intervenţiilor operate asupra art. 8 are drept consecinţă eliminarea temeiului 
de drept în baza căruia: 
Centrul Naţional de Interceptare a Comunicaţiilor din cadrul Serviciului Român de Informaţii 
este desemnat cu rolul de a obţine, prelucra şi stoca informaţii în domeniul securităţii 
naţionale2; 
La cererea organelor de urmărire penală, Centrul asigură accesul nemijlocit si independent al 
acestora la sistemele tehnice în scopul executării supravegherii tehnice prevăzute la art. 138 
alin. (1) lit. a) din Codul de procedură penală. 
Dacă se elimină textul de lege lata al alin. (2) al art. 8, pentru corelare este necesară o 
intervenţie corespunzătoare asupra textului art. 301 din Legea nr. 304/2004 (introdus prin pct. 1 
al art. II al OUG nr. 6/2016). 
De asemenea, nu mai pot fi încheiate protocoale de cooperare de către Serviciul Român de 
Informaţii cu instituţiile enumerate de art. 8 din Legea nr. 14/19923 pentru a reglementa 
condiţiile concrete de acces al organelor judiciare la sistemele tehnice ale Centrului Naţional de 
Interceptare a Comunicaţiilor din cadrul Serviciului Român de Informaţii. 
 
Pdv.1 - MP-PICCJ –Punerea în acord a legislaţiei cu decizia Curţii Constituţionale realizată 

                                                            
2 Centrul Național de Interceptare a Comunicațiilor din cadrul Serviciului Român de Informații nu a fost înființat prin OUG nr. 6/2016. 
3 Aşa cum a fost acesta modificat de OUG nr. 6/2016. 
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Centrul asigură accesul nemijlocit şi 
independent al acestora la sistemele 
tehnice în scopul executării 
supravegherii tehnice prevăzute la 
art. 138 alin. (1) lit. a) din Codul de 
Procedură Penală. Verificarea 
modului de punere în aplicare în 
cadrul Centrului Naţional de 
Interceptare a Comunicaţiilor a 
executării acestor supravegheri 
tehnice se realizează potrivit art. 301 
din Legea nr. 304/2004 privind 
organizarea judiciară, republicată, cu 
modificările şi completările 
ulterioare. 
 

prin OUG 6/2016 a vizat: 
‐ completarea art. 8 cu două alineate noi, care prevede faptul că Centrul National de 
Interceptare a Comunicaţiilor, obţine, prelucrează şi stochează informaţii referitoare la 
securitatea naţională şi asigură, la solicitarea organelor de urmărire penală, accesul nemijlocit şi 
distinct al acestora la sistemele tehnice pentru executarea supravegherii tehnice din CPP. 

 
Pdv.2 - MP-PICCJ -  Deşi a fost emisă o nouă lege, OUG nr.78/2016, aprobată 
prin Legea nr. 120/2018 (M.Of. 472/din 07.06.2018) conectarea la Centrul Naţional al 
Interceptării Comunicaţiilor din Serviciul Român de Informaţii se efectuează în 
temeiul (OUG nr.6/2016.Respingerea ar însemna ca DIICOT să nu se mai poată 
conecta la sistemul CNIC.  
Centrul Naţional de Interceptare a Comunicaţiilor din cadrul Serviciului Român de 
Informaţii nu mai are temei să asigure accesul nemijlocit şi independent al organelor 
de urmărire penală, la sistemele tehnice în scopul executării supravegherii tehnice 
prevăzute la art. 138 alin.(1) lit. a) din Codul de Procedură Penală.  

3.      Condiţiile concrete de acces la 
sistemele tehnice al organelor 
judiciare se stabilesc prin protocoale 
de cooperare încheiate de Serviciul 
Român de Informaţii cu Ministerul 
Public, Ministerul Afacerilor Interne 
precum şi cu alte instituţii în cadrul 
cărora îşi desfăşoară activitatea, în 
condiţiile art. 57 alin. (2) din Codul 
de procedură penală, organe de 
cercetare penală speciale.” 

 

4.   
 
 
Art. 13 Organele 
Serviciului Roman de 
informatii nu pot efectua 

2. Articolul 13 se modifică şi va 
avea următorul cuprins: 

„Art. 13. - Organele Serviciului 
Român de informaţii nu pot efectua 
acte de cercetare penală, nu pot lua 

MJ - Respingerea intervenţiilor operate asupra art. 13 - în acest caz, organele Serviciului 
Român de Informaţii nu mai pot fi desemnate organe de cercetare penală speciale conform art. 
55 alin. (5) şi (6) din Codul de procedură penală pentru punerea în executare a mandatelor de 
supraveghere tehnică, conform prevederilor art. 57 alin. (2) teza finală din Codul de procedură 
penală." 
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acte de cercetare penala, 
nu pot lua masura retinerii 
sau arestarii preventive si 
nici dispune de spatii 
proprii de arest. 
 

măsura reţinerii sau arestării 
preventive şi nici dispune de spatii 
proprii de arest. Prin excepţie, 
organele Serviciului Român de 
Informaţii pot fi desemnate organe 
de cercetare penală speciale 
conform art.55 alin. (5), (6) Cod 
procedură penală pentru punerea 
în executare a mandatelor de 
supraveghere tehnică, conform 
prevederilor art. 57 alin. (2) teza 
finală din Codul de procedură 
penală.” 

 

Pdv.2 - MP-PICCJ -  Organele Serviciului Român de Informaţii nu mai pot fi 
desemnate organe de cercetare penală speciale conform art.55 alin. (5), (6) Cod 
procedură penală pentru punerea în executare a mandatelor de supraveghere tehnică, 
conform prevederilor art. 57 alin. (2) teza finală din Codul de procedură penală." 
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V. 

Nr. 
crt. 

Text anterior ordonanței   Text OUG nr. 6/2016 Amendamente/Observații 

1.  Art. V. - (1) În anul 2016, drepturile de natură salarială, cu 
excepţia drepturilor prevăzute la art. 11 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, pentru ofiţerii şi 
agenţii de poliţie judiciară detaşaţi potrivit prezentei 
ordonanţe de urgenţă se suportă de către instituţiile publice 
de la care se detaşează, din bugetul anual aprobat. 

 

2.  (2) Modalitatea de acordare a drepturilor salariale personalului 
detaşat, prevăzute la alin. (1) se stabileşte prin norme 
metodologice aprobate prin ordin comun al procurorului general 
al Parchetului de pe lângă înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi al 
ministrului afacerilor interne. 

 

 

 


