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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

 
Comisia specială comună a Camerei Deputaților și 

Senatului 
pentru sistematizarea, unificarea și asigurarea 

stabilității legislative în domeniul justiției 
 

 

 
Bucureşti, .....11.2018 

                                                                                           Nr.4c-32/......                          

Către, 

   BIROUL PERMANENT AL 

   CAMEREI DEPUTAŢILOR 

 

 

 

Vă înaintăm, alăturat, RAPORTUL asupra proiectului de Lege privind 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.90/2018 privind unele 
măsuri pentru operaţionalizarea Secţiei pentru investigarea infracţiunilor din 
justiţie, trimis Comisiei speciale comune a Camerei Deputaților și Senatului 
pentru sistematizarea, unificarea și asigurarea stabilității legislative în 
domeniul justiției Comisiei cu adresa nr. PLx.533 din 15 octombrie 2018. 
 

 
 
 

PREŞEDINTE, 

 

 

Deputat FLORIN IORDACHE
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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

Comisia specială comună a Camerei Deputaților și 
Senatului 

pentru sistematizarea, unificarea și asigurarea 
stabilității legislative în domeniul justiției  

 
 

Bucureşti, .....11.2018 
                                                                                            Nr.4c-32/.......                          
                                                                                                                      

R A P O R T     
 

asupra Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.90/2018 privind unele măsuri pentru operaţionalizarea Secţiei 

pentru investigarea infracţiunilor din justiţie 

 

 

În temeiul dispozițiilor art. 8 și ale art. 103 din Regulamentul 

activităţilor comune ale Camerei Deputaţilor şi Senatului, republicat, în 

conformitate cu prevederile art.95 și 115 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările ulterioare, având în 

vedere Hotărârea Parlamentului nr. 69/2017, Comisia specială comună a 

Camerei Deputaților și Senatului pentru sistematizarea, unificarea și 

asigurarea stabilității legislative în domeniul justiției a fost sesizată, prin 

adresa nr.PLx.533 din 15.10.2018, spre dezbatere în fond, în procedură de 

urgență, cu Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă 

a Guvernului nr.90/2018 privind unele măsuri pentru 

operaţionalizarea Secţiei pentru investigarea infracţiunilor din 

justiţie. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare stabilirea unor 

măsuri pentru operaţionalizarea, până la data de 23 octombrie 2018, a 

Secţiei pentru investigarea infracţiunilor din justiţie, astfel încât să fie 

respectate prevederile art.III alin.(1) din Legea nr.207/2018 pentru 

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

evitându-se, astfel, afectarea procedurilor judiciare în cauzele care intră în 

competenţa secţiei, precum şi crearea unui blocaj instituţional.  
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La întocmirea prezentului raport, Comisia a avut în vedere avizul 

favorabil al Consiliului Legislativ (nr.963/10.10.2018). 

La dezbateri, a participat, în calitate de invitat, conform prevederilor 

art.55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, doamna Mariana Moț, secretar 

de stat în cadrul Ministerului Justiției.  

Potrivit prevederilor art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor,  

Comisia specială comună a Camerei Deputaților și Senatului pentru 

sistematizarea, unificarea și asigurarea stabilității legislative în domeniul 

justiției a examinat proiectul de Lege în şedinţa din 7 noiembrie 2018.  

În urma dezbaterilor şi a opiniilor exprimate asupra proiectului de 

lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.90/2018 privind unele măsuri pentru operaţionalizarea Secţiei 

pentru investigarea infracţiunilor din justiţie, membrii Comisiei au 

hotărât, cu majoritate de voturi ale deputaților și senatorilor 

prezenți, să adopte un raport de admitere, cu amendamente respinse, 

cuprinse în anexa care face parte integrantă din prezentul raport.  

Comisia specială comună a Camerei Deputaților și Senatului pentru 

sistematizarea, unificarea și asigurarea stabilității legislative în domeniul 

justiției supune spre dezbatere și adoptare plenului Camerei Deputaților, 

prezentul raport cu amendamente respinse și proiectul de lege. 

În raport de obiectul de reglementare, proiectul de Lege face parte din 

categoria legilor organice și urmează a fi adoptat în conformitate cu 

prevederile art. 76 alin. (1) din Constituția României, republicată. 

Conform dispoziţiilor art.75 alin.(1) din Constituţia României, 

republicată, şi ale art. 92 alin. (9) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, cu modificările și completările ulterioare, Camera Deputaţilor 

este prima Cameră sesizată.  

 

PREŞEDINTE, SECRETAR, 

Deputat Florin Iordache  Deputat Steluța Cătăniciu  
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Comisia specială a Camerei Deputaților și Senatului pentru sistematizarea, unificarea și asigurarea                                                                      
stabilității legislative în domeniul justiției                            

Anexă la raportul nr. 4c-32/ ........./......................... 
Amendamente respinse 

Proiect de LEGE pentru aprobarea Ordonanței de Urgență nr. 90/2018 privind unele măsuri pentru operaţionalizarea Secţiei 
pentru investigarea infracţiunilor din justi ţie 

(PLx 533/2018) 
 

Nr. 
crt. 

Legea nr. 207/2018 OUG 90/2018 Amendamente respinse 

1.  Titlul Legii 
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.90/2018 privind 
unele măsuri pentru operaţionalizarea Secţiei 
pentru investigarea infracţiunilor din justiţie. 

 
Lege pentru respingerea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.90/2018 privind 
unele măsuri pentru operaţionalizarea 
Secţiei pentru investigarea infracţiunilor 
din justiţie. 

USR, PNL 
2.  Articol unic. – Se aprobă Ordonanța de 

urgență a Guvernului nr.90 din 10 octombrie 
2018 privind privind unele măsuri pentru 
operaţionalizarea Secţiei pentru investigarea 
infracţiunilor din justiţie, publicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 
862 din 10 octombrie 2018. 
 

Art. I Se respinge Ordonața de urgență 
a Guvernului nr. 90/2018 privind unele 
măsuri pentru operaţionalizarea Secţiei 
pentru investigarea infracţiunilor din 
justiţie. 

USR, PNL 

3.   Articol unic. – Se aprobă Ordonanța de 
urgență a Guvernului nr.90 din 10 
octombrie 2018 privind privind unele 
măsuri pentru operaţionalizarea Secţiei 
pentru investigarea infracţiunilor din 
justiţie, publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 862 din 10 
octombrie 2018, cu următoarele 
modificări și completări : 
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Nr. 
crt. 

Legea nr. 207/2018 OUG 90/2018 Amendamente respinse 

USR 
4. Articolul 881 

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. 
 

 La articolul I, se introduce un nou punct, 
înainte de punctul introdus prin liniuță 
privind  modificarea alin. (3) al art. 882: 
     Alineatul (5) al art. 881 din Legea nr. 
304/2004 privind organizarea judiciară, 
republicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 827 din  13 
septembrie 2005, cu modificările și 
completările ulterioare, se modifică și va 
avea următorul cuprins: 
     (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, și rezolvă, în calitate de procuror 
ierarhic al unit ăților și structurilor de 
parchet, plângerile formulate în temeiul 
art. 336 C.proc.pen împotriva soluțiilor 
dispuse sau a actelor emise de procurorii 
din cadrul Direcției Naționale 
Anticorup ție, în cauzele de competența 
Secţiei pentru investigarea infracţiunilor 
din justi ţie, până la data 
operaționalizării acesteia.  

PNL 
5. Articolul 882 

 (5) Pe durata desfăşurării activităţii în cadrul 
Secţiei pentru Investigarea Infracţiunilor din 
Justiţie, procurorii cu funcţii de conducere şi 

 La articolul I, se introduce un nou punct, 
înainte de punctul introdus prin liniuță 
privind  modificarea alin. (3) al art. 882: 
     Alineatul (5) al art. 882 din Legea nr. 
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Nr. 
crt. 

Legea nr. 207/2018 OUG 90/2018 Amendamente respinse 

execuţie beneficiază de drepturile procurorilor 
detaşaţi, în condiţiile legii. 

304/2004 privind organizarea judiciară, 
republicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 827 din  13 
septembrie 2005, cu modificările și 
completările ulterioare, se abrogă. 

PNL 
6.   După articolul I, se introduce art. I1, cu 

următorul cuprins: 
    Art. I 1. - Plângerile formulate împotriva 
soluțiilor emise înainte de 
operaționalizarea Secției pentru 
investigarea infracțiunilor din justiție se 
vor soluționa de procurorul general al 
PÎCCJ în calitate de procuror ierarhic al 
unităților și structurilor de parchet.  

PICCJ, PNL 
 

7.   După articolul I, se introduce art. I1, cu 
următorul cuprins: 
     Art. I 1. - Plângerile formulate împotriva 
actelor procurorului emise înainte de 
operaționalizarea Secției pentru 
investigarea infracțiunilor din justiție se 
vor soluționa, în conformitate cu 
dispozițiile art. 339 Cod procedură penală, 
de către de procurorul general al PÎCCJ în 
calitate de procuror ierarhic al unităților și 
structurilor de parchet. 

PICCJ, PNL 
 

8.   După articolul I1, se introduce art. I2, cu 
următorul cuprins: 
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Nr. 
crt. 

Legea nr. 207/2018 OUG 90/2018 Amendamente respinse 

     Art. I 2. - Participarea în camera 
preliminară în dosarele trimise la instanță 
înainte de data operaționalizării Secției 
pentru investigarea infracțiunilor din 
justiție se va realiza de procurorii din 
structura de parchet care a sesizat instanța 
de judecată. 

PICCJ, PNL 
 

9.   După articolul I1, se introduce art. I2, cu 
următorul cuprins: 

Art. I 2 - Participarea la judecata în 
fond sau a căilor de atac în dosarele trimise 
la instanță înainte de data operaționalizării 
Secției pentru investigarea infracțiunilor 
din justiție se va realiza de procurorii din 
structura de parchet care a sesizat instanța 
de judecată. 

PICCJ, PNL 
 

10.  Articolul II 
(1) Prin derogare de la dispoziţiile art. 883-885 
din Legea nr. 304/2004 privind organizarea 
judiciară, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, până la finalizarea 
concursurilor organizate pentru numirea în 
funcţiile de procuror-şef al Secţiei pentru 
investigarea infracţiunilor din justiţie şi a 
celor de execuţie de procuror în cadrul secţiei 
şi validarea rezultatelor acestora, funcţiile de 
procuror-şef şi cel puţin o treime din funcţiile 
de execuţie de procuror vor fi exercitate 
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Nr. 
crt. 

Legea nr. 207/2018 OUG 90/2018 Amendamente respinse 

provizoriu de procurori care îndeplinesc 
condiţiile prevăzute de lege pentru numirea în 
aceste funcţii, selectaţi de comisia de concurs 
constituită în condiţiile art. 883 alin. (2) din 
Legea nr. 304/2004, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare.  
(2) Selecţia candidaţilor se realizează de 
comisia de concurs prevăzută la alin. (1) 
printr-o procedură derulată în cel mult 5 zile 
calendaristice de la data declanşării acesteia 
de preşedintele Consiliului Superior al 
Magistraturii. Comisia de concurs îşi 
desfăşoară activitatea în prezenţa a cel puţin 3 
membri. 
(3) Candidaţii pentru funcţiile de conducere şi 
de execuţie prevăzute la alin. (1) depun la 
structura resurse umane a Consiliului Superior 
al Magistraturii o scrisoare de candidatură 
însoţită de orice alte înscrisuri considerate 
relevante de către candidaţi. 
(4) În termen de cel mult 3 zile calendaristice 
de la primirea listei de candidaţi din partea 
structurii resurse umane din cadrul Consiliului 
Superior al Magistraturii, comisia de concurs 
verifică îndeplinirea de către candidaţi a 
condiţiilor prevăzute de lege pentru numirea 
în aceste funcţii şi efectuează procedura de 
selecţie a acestora pe baza dosarului de 
candidatură şi a unui interviu. Interviul se 
transmite în direct, audiovideo, pe pagina de 
internet a Consiliului Superior al 
Magistraturii, se înregistrează şi se publică pe 
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Nr. 
crt. 

Legea nr. 207/2018 OUG 90/2018 Amendamente respinse 

pagina de internet a Consiliului.  
(5) În cazul candidaţilor pentru funcţia de 
procuror în cadrul Secţiei pentru investigarea 
infracţiunilor din justiţie, procedura de 
selecţie are în vedere următoarele criterii: 
a) integritatea candidatului;  
b) evaluarea activităţii ca procuror. 
(6) Evaluarea integrităţii candidaţilor se face 
pe baza datelor existente la dosarul 
profesional, a documentelor depuse de 
candidat, a modului în care candidatul se 
raportează la valori precum independenţa 
justiţiei, imparţialitatea magistraţilor, 
integritatea şi a aspectelor ridicate în cadrul 
interviului. 
(7) Evaluarea activităţii de procuror se face pe 
baza ultimului raport de evaluare întocmit şi a 
aspectelor relevante rezultate din susţinerea 
interviului, din analiza documentelor depuse 
de către candidat, precum şi a aspectelor 
relevante verificabile rezultate din activitatea 
sa anterioară. 
(8) În cazul candidaţilor pentru funcţia de 
procuror-şef al Secţiei pentru investigarea 
infracţiunilor din justiţie, procedura de 
selecţie se realizează pe baza celor două 
criterii prevăzute la alin. (5), precum şi a 
criteriului referitor la competenţele 
manageriale, gestiunea eficientă a resurselor, 
capacitatea de a-şi asuma decizii şi 
responsabilităţi, competenţele de comunicare 
şi rezistenţa la stres. 
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Nr. 
crt. 

Legea nr. 207/2018 OUG 90/2018 Amendamente respinse 

(9) Procurorii selectaţi pentru numirea în 
funcţia de procuror-şef al Secţiei pentru 
investigarea infracţiunilor din justiţie şi pentru 
numirea în funcţiile de execuţie de procuror în 
cadrul secţiei, potrivit dispoziţiilor prezentului 
articol, sunt numiţi în funcţie de preşedintele 
Consiliului Superior al Magistraturii. 
Procurorul-şef adjunct al Secţiei pentru 
investigarea infracţiunilor din justiţie este 
numit de preşedintele Consiliului Superior al 
Magistraturii, la propunerea motivată a 
procurorului-şef secţie, dintre procurorii 
selectaţi pentru numirea în cadrul secţiei. La 
data încetării activităţii în cadrul Secţiei 
pentru investigarea infracţiunilor din justiţie, 
procurorii numiţi în condiţiile prezentei 
ordonanţe de urgenţă revin la parchetele de 
unde provin. 
(10) În vederea operaţionalizării Secţiei 
pentru investigarea infracţiunilor din justiţie, 
în termen de 5 zile calendaristice de la 
intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de 
urgenţă, procurorul general al Parchetului de 
pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie 
asigură resursele umane şi materiale necesare 
funcţionării acesteia, inclusiv personalul 
auxiliar de specialitate, ofiţeri şi agenţi de 
poliţie judiciară, specialişti şi alte categorii de 
personal. 
(11) De la data operaţionalizării Secţiei pentru 
investigarea infracţiunilor din justiţie, cauzele 
de competenţa acesteia, aflate în lucru la 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alineatul (11) al articolului II se abrogă.  

(Rămâne valabilă prevederea art. III alin. 
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Nr. 
crt. 

Legea nr. 207/2018 OUG 90/2018 Amendamente respinse 

Direcţia Naţională Anticorupţie şi alte unităţi 
de parchet, precum şi dosarele cauzelor 
referitoare la infracţiunile prevăzute de art. 
881 alin. (1) din Legea nr. 304/2004, 
republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, şi soluţionate până la data acestei 
operaţionalizări se preiau de către aceasta. 

(2) din Legea 207/2018:  

PNL 

11.  Articolul II 
(1) Prin derogare de la dispoziţiile art. 883-885 
din Legea nr. 304/2004 privind organizarea 
judiciară, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, până la finalizarea 
concursurilor organizate pentru numirea în 
funcţiile de procuror-şef al Secţiei pentru 
investigarea infracţiunilor din justiţie şi a 
celor de execuţie de procuror în cadrul secţiei 
şi validarea rezultatelor acestora, funcţiile de 
procuror-şef şi cel puţin o treime din funcţiile 
de execuţie de procuror vor fi exercitate 
provizoriu de procurori care îndeplinesc 
condiţiile prevăzute de lege pentru numirea în 
aceste funcţii, selectaţi de comisia de concurs 
constituită în condiţiile art. 883 alin. (2) din 
Legea nr. 304/2004, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare.  
(2) Selecţia candidaţilor se realizează de 
comisia de concurs prevăzută la alin. (1) 
printr-o procedură derulată în cel mult 5 zile 
calendaristice de la data declanşării acesteia 
de preşedintele Consiliului Superior al 
Magistraturii. Comisia de concurs îşi 
desfăşoară activitatea în prezenţa a cel puţin 3 

Art. II se modifică și va avea următorul 
cuprins: 
Art. II. La data intrării în vigoare a 
prezentei legi, se abrogă Secţiunea a 21 -a 
din Legea nr. 304/2004 privind organizarea 
judiciară, precum și art. III din Legea nr. 
207/2018 pentru modificarea şi 
completarea Legii nr. 304/2004 privind 
organizarea judiciară. 

USR 
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Nr. 
crt. 

Legea nr. 207/2018 OUG 90/2018 Amendamente respinse 

membri. 
(3) Candidaţii pentru funcţiile de conducere şi 
de execuţie prevăzute la alin. (1) depun la 
structura resurse umane a Consiliului Superior 
al Magistraturii o scrisoare de candidatură 
însoţită de orice alte înscrisuri considerate 
relevante de către candidaţi. 
(4) În termen de cel mult 3 zile calendaristice 
de la primirea listei de candidaţi din partea 
structurii resurse umane din cadrul Consiliului 
Superior al Magistraturii, comisia de concurs 
verifică îndeplinirea de către candidaţi a 
condiţiilor prevăzute de lege pentru numirea 
în aceste funcţii şi efectuează procedura de 
selecţie a acestora pe baza dosarului de 
candidatură şi a unui interviu. Interviul se 
transmite în direct, audiovideo, pe pagina de 
internet a Consiliului Superior al 
Magistraturii, se înregistrează şi se publică pe 
pagina de internet a Consiliului.  
(5) În cazul candidaţilor pentru funcţia de 
procuror în cadrul Secţiei pentru investigarea 
infracţiunilor din justiţie, procedura de 
selecţie are în vedere următoarele criterii: 
a) integritatea candidatului;  
b) evaluarea activităţii ca procuror. 
(6) Evaluarea integrităţii candidaţilor se face 
pe baza datelor existente la dosarul 
profesional, a documentelor depuse de 
candidat, a modului în care candidatul se 
raportează la valori precum independenţa 
justiţiei, imparţialitatea magistraţilor, 
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Nr. 
crt. 

Legea nr. 207/2018 OUG 90/2018 Amendamente respinse 

integritatea şi a aspectelor ridicate în cadrul 
interviului. 
(7) Evaluarea activităţii de procuror se face pe 
baza ultimului raport de evaluare întocmit şi a 
aspectelor relevante rezultate din susţinerea 
interviului, din analiza documentelor depuse 
de către candidat, precum şi a aspectelor 
relevante verificabile rezultate din activitatea 
sa anterioară. 
(8) În cazul candidaţilor pentru funcţia de 
procuror-şef al Secţiei pentru investigarea 
infracţiunilor din justiţie, procedura de 
selecţie se realizează pe baza celor două 
criterii prevăzute la alin. (5), precum şi a 
criteriului referitor la competenţele 
manageriale, gestiunea eficientă a resurselor, 
capacitatea de a-şi asuma decizii şi 
responsabilităţi, competenţele de comunicare 
şi rezistenţa la stres. 
(9) Procurorii selectaţi pentru numirea în 
funcţia de procuror-şef al Secţiei pentru 
investigarea infracţiunilor din justiţie şi pentru 
numirea în funcţiile de execuţie de procuror în 
cadrul secţiei, potrivit dispoziţiilor prezentului 
articol, sunt numiţi în funcţie de preşedintele 
Consiliului Superior al Magistraturii. 
Procurorul-şef adjunct al Secţiei pentru 
investigarea infracţiunilor din justiţie este 
numit de preşedintele Consiliului Superior al 
Magistraturii, la propunerea motivată a 
procurorului-şef secţie, dintre procurorii 
selectaţi pentru numirea în cadrul secţiei. La 
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Nr. 
crt. 

Legea nr. 207/2018 OUG 90/2018 Amendamente respinse 

data încetării activităţii în cadrul Secţiei 
pentru investigarea infracţiunilor din justiţie, 
procurorii numiţi în condiţiile prezentei 
ordonanţe de urgenţă revin la parchetele de 
unde provin. 
(10) În vederea operaţionalizării Secţiei 
pentru investigarea infracţiunilor din justiţie, 
în termen de 5 zile calendaristice de la 
intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de 
urgenţă, procurorul general al Parchetului de 
pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie 
asigură resursele umane şi materiale necesare 
funcţionării acesteia, inclusiv personalul 
auxiliar de specialitate, ofiţeri şi agenţi de 
poliţie judiciară, specialişti şi alte categorii de 
personal. 
(11) De la data operaţionalizării Secţiei pentru 
investigarea infracţiunilor din justiţie, cauzele 
de competenţa acesteia, aflate în lucru la 
Direcţia Naţională Anticorupţie şi alte unităţi 
de parchet, precum şi dosarele cauzelor 
referitoare la infracţiunile prevăzute de art. 
881 alin. (1) din Legea nr. 304/2004, 
republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, şi soluţionate până la data acestei 
operaţionalizări se preiau de către aceasta. 

12.  Articolul II 
(1) Prin derogare de la dispoziţiile art. 883-885 
din Legea nr. 304/2004 privind organizarea 
judiciară, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, până la finalizarea 
concursurilor organizate pentru numirea în 

Alin. (1) al art. II se modifică și va avea 
următorul cuprins: 
”(1) Concursurile pentru numirea în 
funcţiile de procuror-şef al Secţiei pentru 
investigarea infracţiunilor din justiţie şi a 
celor de execuţie de procuror în cadrul 
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funcţiile de procuror-şef al Secţiei pentru 
investigarea infracţiunilor din justiţie şi a 
celor de execuţie de procuror în cadrul secţiei 
şi validarea rezultatelor acestora, funcţiile de 
procuror-şef şi cel puţin o treime din funcţiile 
de execuţie de procuror vor fi exercitate 
provizoriu de procurori care îndeplinesc 
condiţiile prevăzute de lege pentru numirea în 
aceste funcţii, selectaţi de comisia de concurs 
constituită în condiţiile art. 883 alin. (2) din 
Legea nr. 304/2004, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare.  
 

secţiei precum şi validarea rezultatelor 
acestora vor avea loc în termen de cel mult 
6 luni de la data intrării în vigoare a 
prezentei ordonanțe.” 

USR 

13.   Art. III . La data intrării în vigoare a 
prezentei legi, procurorii numiţi în 
condiţiile Ordonanței de urgență nr. 
90/2018 revin la parchetele de unde provin. 

USR 
 

14.   Art. IV . Participarea în camera 
preliminară, în cauzele de competenţa 
secţiei, trimise în judecată de către Direcția 
Națională Anticorupție sau de către alte 
parchete anterior operaționalizării secției, 
se asigură de procurorii din structura de 
parchet care a sesizat instanța de judecată, 
acestora urmând a le fi comunicate 
răspunsurile la cererile și excepțiile 
invocateîn camera preliminară. 

PNL 
 

15.   Art. V . Participarea la şedinţele de 
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judecată în fond sau în căile de atac, în 
cauzele de competenţa secţiei, trimise în 
judecată de către Direcția Națională 
Anticorupție sau de către alte parchete 
anterior operaționalizării secției, se asigură 
de procurorii din structura de parchet care a 
sesizat instanța de judecată. 

PNL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


