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Art. 1. ‒ (1) La data intrării în vigoare a prezentei legi Secţia 

pentru investigarea infracţiunilor din justiţie din cadrul Parchetului de pe 

lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, denumită în continuare Secţia, se 

desfiinţează. 

(2) Cauzele aflate în curs de soluţionare la nivelul Secţiei se 

transmit pe cale administrativă, în termen de 5 zile lucrătoare de la data 

intrării în vigoare a prezentei legi, prin grija Parchetului de pe lângă Înalta 

Curte de Casaţie şi Justiţie, parchetelor competente potrivit legii, care 

continuă soluţionarea acestora. 

(3) Dispoziţiile alin. (2) se aplică în mod corespunzător şi 

cauzelor soluţionate ale căror dosare se află în arhiva Secţiei. 

(4) Actele de procedură îndeplinite în cauzele prevăzute la alin. (2) 

şi (3), cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare la data îndeplinirii lor, 

rămân valabile. 

(5) Soluţiile de clasare, de renunţare la urmărirea penală şi de 

trimitere în judecată dispuse de procurorii Secţiei, care nu au făcut 

obiectul controlului ierarhic anterior intrării în vigoare a prezentei legi, 

sunt supuse de la data desfiinţării Secţiei controlului exercitat de 
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procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi 

Justiţie, dispoziţiile art. 318, 328, 335 şi 340 din Legea nr. 135/2010 

privind Codul de procedură penală, cu modificările şi completările 

ulterioare, aplicându-se în mod corespunzător. 

(6) Actele efectuate şi măsurile luate de procurorii Secţiei în 

cauzele prevăzute la alin. (2), care nu au făcut obiectul controlului ierarhic 

anterior intrării în vigoare a prezentei legi sunt supuse, de la data 

desfiinţării Secţiei, controlului exercitat de procurorul general al 

Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, dispoziţiile art. 

304 şi 339 din Legea nr. 135/2010, cu modificările şi completările 

ulterioare, aplicându-se în mod corespunzător. 

(7) De la data desfiinţării Secţiei, la judecarea cauzelor şi la 

soluţionarea propunerilor, contestaţiilor, plângerilor sau a oricăror alte 

cereri formulate în cauzele preluate potrivit alin. (2) şi (3) participă 

procurori din cadrul parchetelor de pe lângă instanţele pe rolul cărora se 

află acestea, dacă prin lege nu se dispune astfel. 

(8) Căile de atac declarate de Secţie pot fi retrase numai de 

procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi 

Justiţie. 

 

Art. 2. ‒ (1) Posturile aflate în schema de funcţii şi de personal 

a Secţiei la data intrării în vigoare a prezentei legi rămân în schema de 

funcţii şi de personal a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi 

Justiţie, fiind redistribuite în cadrul celorlalte secţii ori în cadrul altor 

parchete, în funcţie de necesităţi. 

(2) Începând cu data desfiinţării Secţiei, procurorii din cadrul 

acesteia, inclusiv cei cu funcţii de conducere, revin la parchetele de unde 

provin. De la data revenirii la parchetul de unde provin, procurorii care au 

activat în cadrul Secţiei 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. 

(3) Personalului detaşat pe celelalte categorii de posturi dintre 

cele prevăzute la alin. (1) îi încetează detaşarea începând cu data 

desfiinţării Secţiei.  

 

Art. 3. ‒ (1) De la data intrării în vigoare a prezentei legi, sunt 

de competenţa Direcţiei Naţionale Anticorupţie şi infracţiunile prevăzute 

în Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea 
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faptelor de corupţie, cu modificările şi completările ulterioare, dacă, 

indiferent de valoarea pagubei materiale ori de valoarea sumei sau a 

bunului care formează obiectul infracţiunii de corupţie, sunt săvârşite de 

judecătorii Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, de ceilalţi judecători şi 

procurori, inclusiv de judecătorii şi procurorii militari şi de cei care au 

calitatea de membri ai Consiliului Superior al Magistraturii. 

(2) De la data intrării în vigoare a prezentei legi, sunt de 

competenţa Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate 

Organizată şi Terorism şi infracţiunile prevăzute de art. 11 alin. (1) din 

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, aprobată cu modificări prin Legea nr. 120/2018, săvârşite 

de judecătorii Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, de ceilalţi judecători şi 

procurori, inclusiv de judecătorii şi procurorii militari şi de cei care au 

calitatea de membri ai Consiliului Superior al Magistraturii. 

 

Art. 4. ‒ Articolul 95 din Legea nr. 303/2004 privind statutul 

judecătorilor şi procurorilor, republicată în Monitorul Oficial al 

României, Partea I, nr. 826 din 13 septembrie 2005, cu modificările şi 

completările ulterioare, se modifică și va avea următorul cuprins: 

„Art. 95. ‒ (1) Judecătorii şi procurorii pot fi percheziţionaţi, 

reţinuţi, arestaţi preventiv sau arestați la domiciliu numai cu încuviinţarea 

Secţiei pentru judecători sau, după caz, a Secţiei pentru procurori a 

Consiliului Superior al Magistraturii. 

(2) Judecătorii şi procurorii pot fi trimiși în judecată pentru 

săvârșirea unei infracțiuni contra înfăptuirii justiției, de corupție și de 

serviciu ori a unei infracțiuni asimilate infracțiunilor de corupție numai cu 

încuviinţarea Secţiei pentru judecători sau, după caz, a Secţiei pentru 

procurori a Consiliului Superior al Magistraturii. 

(3) În caz de infracțiune flagrantă, judecătorii și procurorii pot fi 

reținuți și supuși percheziției potrivit legii, Secția pentru judecători sau, 

după caz, Secția pentru procurori fiind informată, de îndată, de organul 

care a dispus reținerea sau percheziția.” 

 

Art. 5. ‒ La data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă 

Secțiunea 21 – „Secţia pentru investigarea infracţiunilor din justiţie” din 

Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată în Monitorul 
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Oficial al României, Partea I, nr.  827 din 13 septembrie 2005, cu 

modificările și completările ulterioare. 

 

 Art. 6. ‒ Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al 

Magistraturii, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I  

nr. 628 din 1 septembrie 2012, cu modificările și completările ulterioare, 

se modifică și se completează după cum urmează: 

 

1. La articolul 28, alineatul (2) se modifică și va avea 

următorul cuprins: 

„(2) Președintele Înaltei Curți de Casație și Justiție, ministrul 

justiției și procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de 

Casație și Justiție nu au drept de vot în situațiile în care secțiile îndeplinesc 

rolul de instanță de judecată în domeniul răspunderii disciplinare, la 

soluționarea sesizărilor referitoare la buna reputație a judecătorilor și 

procurorilor, a cererilor privind încuviințarea percheziției, reținerii, 

arestării preventive sau arestului la domiciliu cu privire la judecători, 

procurori ori magistrați-asistenți, precum și a cererilor privind 

încuviințarea trimiterii în judecată a judecătorilor și procurorilor pentru 

săvârșirea unei infracțiuni contra înfăptuirii justiției, de corupție și de 

serviciu ori a unei infracțiuni asimilate infracțiunilor de corupție.” 

 

2. La articolul 42, după alineatul (4) se introduc patru noi 

alineate, alin. (5) ‒ (8), cu următorul cuprins: 

„(5) Secția pentru judecători a Consiliului Superior al 

Magistraturii încuviințează trimiterea în judecată a judecătorilor pentru 

săvârșirea unei infracțiuni contra înfăptuirii justiției, de corupție și de 

serviciu ori a unei infracțiuni asimilate infracțiunilor de corupție. 

(6) Secția pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii 

încuviințează trimiterea în judecată a procurorilor pentru săvârșirea unei 

infracțiuni contra înfăptuirii justiției, de corupție și de serviciu ori a unei 

infracțiuni asimilate infracțiunilor de corupție. 

(7) Dacă cererea de încuviințare a trimiterii în judecată privește 

un magistrat membru al Consiliului Superior al Magistraturii, acesta nu 

are drept de vot la soluționarea respectivei cereri. Dispoziţiile prezentului 

alineat sunt aplicabile în mod corespunzător şi în cazul cererilor de 

încuviinţare a percheziţiei, reţinerii, arestării preventive sau arestului la 

domiciliu.   
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(8) Analizând cererea de încuviințare a trimiterii în judecată, 

secția nu se poate pronunța cu privire la temeinicia acuzației și nici cu 

privire la oportunitatea trimiterii în judecată, la legalitatea administrării 

probelor și a efectuării celorlalte acte de urmărire penală. Secția 

corespunzătoare se pronunță prin hotărâre, în termen de 15 zile de la 

primirea acesteia. Secția poate respinge cererea, prin hotărâre motivată.” 

 

Art. 7. – Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi 

procurorilor, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I,  

nr. 826 din 13 septembrie 2005, cu modificările şi completările ulterioare, 

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, Legea nr. 317/2004 privind 

Consiliul Superior al Magistraturii, republicată în Monitorul Oficial al 

României, Partea I nr. 628 din 1 septembrie 2012, cu modificările și 

completările ulterioare, precum şi cu modificările aduse prin prezenta 

lege, se vor 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 24 martie 2021, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (1) 

din Constituţia României, republicată. 

 

 

 

p. PREŞEDINTELE  CAMEREI  DEPUTAŢILOR 
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