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Principalele modificări aduse 
proiectului de desființare a 
Secției Speciale așa cum a fost 

adoptat de Guvernul României pe 
14 februarie 20221, în comparație 
cu proiectul făcut public de 

Ministerul Justiției2 în ianuarie 2022 
și supus dezbaterii publice: 
▪ Spre deosebire de proiectul inițial 

unde Procurorul General al 
României și procurorii generali ai 
parchetelor de pe lângă Curțile de 

Apel propuneau procurorii care 
urmau să ancheteze magistrați, în 
proiectul adoptat de Guvern 

decizia este mutată la Plenul 
Consiliului Superior al 
Magistraturii (CSM).  

 
1 https://sgg.gov.ro/1/wp-

content/uploads/2022/02/LG-5.pdf  

 

 
 
 

 
 
 

 
Nu există criterii clare pe care 

Plenul CSM să le folosească în 
selectarea procurorilor propuși. 
Proiectul conține doar condiții de 

eligibilitate pe care le îndeplinesc o 
multitudine de procurori. Rămâne 
neclar cum va face Plenul CSM 

selecția.  
 
Această varianta este chiar mai 

problematică decât cea folosită în 
prezent pentru numirea procurorilor 
în Secția Specială. Conform legii în 

vigoare, Plenul CSM numește 
procurorii din Secția Specială în 
urma unui concurs. 

2 https://www.just.ro/proiect-de-lege-privind-

desfiintarea-sectiei-pentru-investigarea-

infractiunilor-din-justitie/  

Guvernul a adoptat pe 14 februarie 2022 proiectul de lege pentru 
desființarea Secției Speciale. Forma adoptată de Guvern diferă fundamental 
de proiectul de lege inițial pus în dezbatere publică de către Ministerul 

Justiției în ianuarie 2022. Acum Plenul CSM deține controlul asupra selectiei 
procurorilor care vor investiga magistrații. Proiectul nu mai include o 
procedură competitivă ca în cazul Secției Speciale, ci doar o listă de criterii 

de eligibilitate. EFOR analizează modificările aduse și impactul acestora.  

 

https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/02/LG-5.pdf
https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/02/LG-5.pdf
https://www.just.ro/proiect-de-lege-privind-desfiintarea-sectiei-pentru-investigarea-infractiunilor-din-justitie/
https://www.just.ro/proiect-de-lege-privind-desfiintarea-sectiei-pentru-investigarea-infractiunilor-din-justitie/
https://www.just.ro/proiect-de-lege-privind-desfiintarea-sectiei-pentru-investigarea-infractiunilor-din-justitie/
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▪ Mai mult, Plenul CSM este cel 
care decide cu privire la 

încetarea calității de procuror 
desemnat pentru anchetarea 
magistraților, din oficiu sau la 

sesizarea Procurorului General. 
Conform proiectului de lege adoptat 
de Guvern, Procurorul General este 

obligat să dispună încetarea 
desemnării procurorului în urma 
hotărârii Plenului CSM, neputând 

refuza. Astfel, Plenul CSM deține 
control atât în ceea ce privește 
numirea procurorilor desemnați, cât 

și în privința încetării calității de 
procuror desemnat. 
 

▪ Variantă adoptată de Guvern 
elimină condiția experienței 
relevante anterioare în 

instrumentare de dosare de 
corupție și crimă organizată.  
 

▪ De asemenea este neclar care 
sunt motivele pentru care 
Procurorul General poate refuza 

desemnarea procurorilor propuși de 
Plenul CSM – această neclaritate va 
genera probleme de aplicare în 

practică.  
 
 

 
 
 

 
 
 

 
3 Opinia Comisiei de la Veneția nr. 94/2018, pct. 83: 

“The establishment of the new structure has raised 

questions and strong concerns, in particular as 
regards the reasons for its existence, its impact on 

the independence of judges and prosecutors and on 

the public confidence in the criminal justice system 

and in the Romanian judicial system, more 

generally. Possible conflicts of competence with 

specialised prosecutor’s offices (such as DNA or 

DIICOT, especially with respect to already well-

advanced investigations), and issues of effectiveness 

of centralising all such investigations in one single 

▪ Remarcăm și o inconsecvență – 
pentru procurorii anume desemnați 

de la Secția pentru urmărire penală 
și criminalistică  (SUPC) din cadrul 
Parchetului de pe lângă Înalta Curte 

de Casație și Justiție se introduce 
condiția de a avea grad de PICCJ, 
dar pentru procurorii anume 

desemnați de la parchetele curților 
de apel nu există condiția de a avea 
grad de parchet de curte de apel. 

 
▪ Proiectul de lege adoptat de 
Guvern nu rezolvă problema 

conflictului de competență între 
Secția Specială și alte unități de 
parchet precum DNA sau DIICOT - 

această problemă a fost semnalată 
și de Comisia de la Veneția3. S-a 
încercat nuanțarea mecanismului de 

preluare automată a dosarelor, 
inclusiv în privința persoanelor 
cercetate care nu sunt magistrați, 

dar, cel mai probabil, formularea 
vagă din proiectul de legea adoptat 
de Guvern va genera în continuare 

controverse și soluții neunitare în 
privința preluării dosarelor.

location are additional aspects that have raised 

concern. Finally, but not of a lesser concern, the 
possible rerouting of high-profile cases of corruption, 

which are pending with the DNA, has been pointed 

out as one of the most serious risks entailed, as, 

together with investigated judges and prosecutors, 

other persons investigated for corruption will be 

removed from the specialised jurisdiction of the DNA; 

this would undermine both DNA’s anti-corruption 

work and DNA as an institution” 



 
 

 
Proiect de lege pus în consultare 

publică de către Ministerul Justiției 

(ianuarie 2022) 

Proiect de lege adoptat de către 

Guvernul României (14.02.2022)4 

Observații EFOR 

Art. 1 – (1) La data intrării în vigoare a 

prezentei legi Secția pentru 

investigarea infracțiunilor din justiție 

din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta 

Curte de Casație și Justiție, denumită în 

continuare Secția, se desființează. 

 

Art. 1 – (1) La data intrării în vigoare 

a prezentei legi, se desființează 

Secția pentru investigarea 

infracțiunilor din justiție din cadrul 

Parchetului de pe lângă Înalta Curte 

de Casație și Justiție, denumită în 

continuare Secția. 

 

 

(2) Cauzele aflate în curs de soluționare 

la nivelul Secției se transmit pe cale 

administrativă, în termen de 30 de zile 

lucrătoare de la data intrării în vigoare 

a prezentei legi, prin grija Parchetului 

de pe lângă Înalta Curte de Casație și 

Justiție, parchetelor competente 

potrivit art. 3, care continuă 

soluționarea acestora.  

(2) Cauzele aflate în curs de 

soluționare la nivelul Secției se 

transmit pe cale administrativă, în 

termen de 60 de zile lucrătoare de la 

data intrării în vigoare a prezentei 

legi, prin grija Parchetului de pe 

lângă Înalta Curte de Casație și 

Justiție, parchetelor competente 

potrivit art. 3, care continuă 

soluționarea acestora. 

 

Se prelungește termenul de 

transmitere a dosarelor de la 30 

la 60 de zile. Acest termen este 

mult prea lung pentru dosare în 

curs întrucât  pune în pericol 
luarea unor măsuri necesare.  

(3) Dispozițiile alin. (2) privind 

transmiterea pe cale administrativă se 

aplică în mod corespunzător și cauzelor 

soluționate ale căror dosare se află în 

arhiva Secției.  

 

(3) Cauzele soluționate ale căror 

dosare se află în arhiva Secției se 

transmit pe cale administrativă în 

termen de 180 de zile lucrătoare de 

la data intrării în vigoare a prezentei 

legi, prin grija Parchetului de pe 

lângă Înalta Curte de Casație și 

Justiție, parchetelor competente 

potrivit art. 3. 

 

Se prelungește termenul de 

transmitere a dosarelor 

referitoare la cauze soluționate 

de la 30 la 180 de zile. Acest 

termen este mult prea lung. 

(4) Actele de procedură îndeplinite în 

cauzele prevăzute la alin. (2) și (3), cu 

respectarea dispozițiilor legale în 

vigoare la data îndeplinirii lor, rămân 

valabile.  

 

(4) Actele de procedură îndeplinite în 

cauzele prevăzute la alin. (2) și (3), 

cu respectarea dispozițiilor legale în 

vigoare la data îndeplinirii lor, rămân 

valabile. 

 

 

(5) Soluțiile de clasare, de renunțare la 

urmărirea penală și de trimitere în 

judecată dispuse de procurorii Secției, 

care nu au făcut obiectul controlului 

ierarhic anterior intrării în vigoare a 

prezentei legi, sunt supuse de la data 

desființării Secției controlului exercitat 

de procurorul general al Parchetului de 

pe lângă Înalta Curte de Casație și 

Justiție, dispozițiile art. 318, 328, 335 și 

340 din Legea nr. 135/2010 privind 

Codul de procedură penală, cu 

modificările și completările ulterioare, 

aplicându-se în mod corespunzător.  

(5) Soluțiile de clasare, de renunțare 

la urmărirea penală și de trimitere în 

judecată dispuse de procurorii 

Secției, care nu au făcut obiectul 

controlului ierarhic anterior intrării în 

vigoare a prezentei legi, sunt supuse 

de la data desființării Secției 

controlului exercitat de procurorul 

general al Parchetului de pe lângă 

Înalta Curte de Casație și Justiție, 

dispozițiile art. 318, 328, 335 și 339 

din Legea nr. 135/2010 privind 

Codul de procedură penală, cu 

modificările și completările 

ulterioare, aplicându-se în mod 

corespunzător. 

 

 

(6) Actele efectuate și măsurile luate de 

procurorii Secției 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 desființării Secției 

controlului exercitat de procurorul 

general al Parchetului de pe lângă 

(6) Actele efectuate și măsurile luate 

de procurorii Secției 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 desființării Secției controlului 

exercitat de procurorul general al 

 

 
4 Cu culoarea roșie sunt evidențiate diferențele față de proiectul inițial al Ministerului Justiției.  
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Înalta Curte de Casație și Justiție, 

dispozițiile art. 304 și ale art. 339 din 

Legea nr. 135/2010, cu modificările și 

completările ulterioare aplicându-se în 

mod corespunzător. 

 

Parchetului de pe lângă Înalta Curte 

de Casație și Justiție, dispozițiile art. 

304 și ale art. 336-339 din Legea nr. 

135/2010, cu modificările și 

completările ulterioare aplicându-se 

în mod corespunzător. 

 

(7) De la data desființării Secției, la 

judecarea cauzelor și la soluționarea 

propunerilor, contestațiilor, plângerilor 

sau a oricăror alte cereri formulate în 

cauzele preluate potrivit alin. (2) și (3) 

participă procurori din cadrul 

parchetelor de pe lângă instanțele pe 

rolul cărora se află acestea, dacă prin 

lege nu se dispune astfel. 

 

(7) De la data desființării Secției, la 

judecarea cauzelor transmise 

potrivit alin. (2) și (3), precum și la 

soluționarea propunerilor, 

contestațiilor, plângerilor sau a 

oricăror alte cereri formulate în 

aceste cauze participă procurori din 

cadrul parchetelor de pe lângă 

instanțele pe rolul cărora se află 

acestea. Aceste dispoziții se aplică și 

în ceea ce privește cauzele 

referitoare la infracțiunile prevăzute 

de art. 3 care se aflau pe rolul 

instanțelor de judecată la data 

operaționalizării Secției și 

nesoluționate până la data intrării în 

vigoare a prezentei legi. 

 

 

(8) Căile de atac declarate de Secție pot 

fi retrase numai de procurorul general 

al Parchetului de pe lângă Înalta Curte 

de Casație și Justiție. 

 

(8) Căile de atac declarate de Secție 

pot fi retrase numai de procurorul 

general al Parchetului  de pe lângă 

Înalta Curte de Casație și Justiție. 

 

 

Art. 2 - (1) Posturile aflate în schema 

de funcții și de personal a Secției la data 

intrării în vigoare a prezentei legi rămân 

în schema Parchetului de pe lângă 

Înalta Curte de Casație și Justiție, fiind 

redistribuite în cadrul celorlalte secții ori 

în cadrul altor parchete care preiau 

competența Secției, în funcție de 

necesități. 

 

Art. 2 - (1) Posturile aflate în schema 

de funcții și de personal a Secției la 

data intrării în vigoare a prezentei legi 

rămân în schema Parchetului de pe 
lângă Înalta Curte de Casație și 

Justiție și se preiau de către Secția de 

urmărire penală și criminalistică. 

Secția de urmărire penală și 

criminalistică din cadrul PICCJ 

preia toate posturile aflate în 

schema Secției Speciale. În 
proiectul inițial acestea erau 

redistribuite în funcție de 

necesitați către toate secțiile din 

PICCJ, dar și la parchetele din 

subordine care preiau din 

competența Secției Speciale.  

(2) Începând cu data desființării Secției, 

procurorii din cadrul acesteia, inclusiv 

cei cu funcții de conducere, revin la 

parchetele de unde provin sau la 

parchetele unde au promovat în 

condițiile legii pe perioada desfășurării 

activității în cadrul Secției. De la data 

revenirii la parchetul de unde provin ori 

la parchetele unde au promovat în 

condițiile legii, procurorii care au activat 

în cadrul Secției își redobândesc gradul 

profesional de execuție și salarizarea 

corespunzătoare acestuia avute 

anterior sau pe cele dobândite ca 

urmare a promovării, în condițiile legii, 

pe perioada desfășurării activității în 

cadrul secției. 

 

 

(2) Începând cu data desființării 

Secției, procurorii din cadrul 

acesteia, inclusiv cei cu funcții de 

conducere, revin la parchetele de 

unde provin sau la parchetele unde 

au promovat în condițiile legii pe 

perioada desfășurării activității în 

cadrul Secției. De la data revenirii la 

parchetul de unde provin ori la 

parchetele unde au promovat în 

condițiile legii, procurorii care au 

activat în cadrul Secției își 

redobândesc gradul profesional de 

execuție și salarizarea 

corespunzătoare acestuia avute 

anterior sau pe cele dobândite ca 

urmare a promovării, în condițiile 

legii, pe perioada desfășurării 

activității în cadrul secției. 
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(3) Personalului detașat pe celelalte 

categorii de posturi dintre cele 

prevăzute la alin. (1) îi încetează 

detașarea începând cu data desființării 

Secției.  

 

(3) Detașările în curs ale 

personalului pe celelalte categorii de 

posturi dintre cele prevăzute la alin. 

(1) se mențin în cadrul Secției de 

urmărire penală și criminalistică a 

Parchetului de pe lângă Înalta Curte 

de Casație și Justiție, până la 

împlinirea termenului pentru care 

acestea au  fost dispuse. 

 

 

 

Personalul detașat la Secția 

Specială, altul decât procurorii, 

rămâne detașat la SUPC până la 

data la care expiră detașarea. 

Art. 3 - (1) De la data intrării în vigoare 

a prezentei legi, sunt de competența 

Secției de urmărire penală și 

criminalistică din cadrul Parchetului de 

pe lângă Înalta Curte de Casație și 

Justiție și infracțiunile săvârșite de 

membrii Consiliului Superior al 

Magistraturii, de judecătorii Înaltei Curți 

de Casație și Justiție și de procurorii de 

la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de 

Casație și Justiție, de judecătorii de la 

curțile de apel și Curtea Militară de Apel, 

precum și de procurorii de la parchetele 

de pe lângă aceste instanțe. 

 

Art. 3 - (1) De la data intrării în 

vigoare a prezentei legi, sunt de 

competența Secției de urmărire 

penală și criminalistică din cadrul 

Parchetului de pe lângă Înalta Curte 

de Casație și Justiție și infracțiunile 

săvârșite de judecătorii și procurorii, 

membri ai Consiliului Superior al 

Magistraturii, de judecătorii Înaltei 

Curți de Casație și Justiție și de 

procurorii de la Parchetul de pe 

lângă Înalta Curte de Casație și 

Justiție, de judecătorii de la curțile 

de apel și Curtea Militară de Apel, 

precum și de procurorii de la 

parchetele de pe lângă aceste 

instanțe. 

 

O virgulă în plus care schimbă 

sensul prevederii legale.  

(2) De la data intrării în vigoare a 

prezentei legi, sunt de competența 

parchetului de pe lângă curtea de apel 

și infracțiunile săvârșite de judecătorii 

de la judecătorii, tribunale, tribunale 

militare și de procurorii de la parchetele 

care funcționează pe lângă aceste 

instanțe. 

 

(2) De la data intrării în vigoare a 

prezentei legi, sunt de competența 

parchetului de pe lângă curtea de 

apel și infracțiunile săvârșite de 

judecătorii de la judecătorii, 

tribunale, tribunale militare și de 

procurorii de la parchetele care 

funcționează pe lângă aceste 

instanțe. 

 

 

(3) Pentru infracțiunile prevăzute la 

alin. (1), urmărirea penală se 

efectuează de procurori anume 

desemnați de către Plenul Consiliului 

Superior al Magistraturii, la propunerea 

procurorului general al Parchetului de 

pe lângă Înalta Curte de Casație și 

Justiție, potrivit procedurii prevăzute de 

prezenta lege. 

 

(3) Pentru infracțiunile prevăzute la 

alin. (1) și (2), urmărirea penală se 

efectuează de procurori anume 

desemnați de către procurorul 

general al Parchetului de pe lângă 

Înalta Curte de Casație și Justiție, la 

propunerea Plenului Consiliului 

Superior al Magistraturii, pentru o 

perioadă de patru ani, potrivit 

procedurii prevăzute de prezenta 

lege, denumiți în continuare 

„procurori anume desemnați”. 

 

Rolul principal în selecția 
procurorilor anume desemnați 

se mută de la Procurorul general 

la Plenul CSM. În proiectul 

adoptat de Guvern Procurorul 

general nu poate desemna 

procurori decât dacă ei au fost 

mai întâi propuși de Plenul CSM. 

(4) Pentru infracțiunile prevăzute la 

alin. (2), urmărirea penală se 

efectuează de procurori anume 

desemnați de către Plenul Consiliului 

Superior al Magistraturii, la propunerea 

procurorului general al parchetului de 

pe lângă curtea de apel, potrivit 

procedurii prevăzute de prezenta lege. 

 

 

 

 Proiectul adoptat de Guvern 

elimină procurorii generali ai 

parchetelor de pe lângă curțile 

de apel din mecanismul de 

desemnare. Și procurorii anume 

desemnați de la parchetele 
curților de apel sunt propuși tot 

de Plenul CSM și numiți de 

Procurorul General. 

http://www.expertforum.r/
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 (4) Procurorii anume desemnați 

efectuează urmărirea penală și în 

alte cauze decât cele prevăzute la 

alin. (1) și (2) de competența Secției 

de urmărire penală și criminalistică 

din cadrul Parchetului de pe lângă 

Înalta Curte de Casație și Justiție, 

respectiv a parchetelor de pe lângă 

curțile de apel. 

 

Se clarifica faptul ca procurorii 

anume desemnați să ancheteze 

magistrați vor instrumenta si 
alte dosare. 

(5) Procurorii anume desemnați 

efectuează urmărirea penală și în 

situația în care, alături de persoanele 

prevăzute la alin. (1) și (2), sunt 

cercetate și alte persoane.  

 

(5) Procurorii anume desemnați 

efectuează urmărirea penală și în 

situația în care, alături de 

persoanele prevăzute la alin. (1) și 

(2), sunt cercetate și alte persoane, 

dacă din motive temeinice privind 

buna desfășurare a urmăririi penale, 

cauza nu poate fi disjunsă. 

 

S-a încercat nuanțarea 

mecanismului de preluare 

automată a dosarelor, inclusiv in 

privința persoanelor cercetate 

care nu sunt magistrați, dar, cel 

mai probabil, această formulare 

vagă va genera în continuare 
controverse și soluții neunitare 

în privința preluării dosarelor. 

(6) În situația în care, alături de 

persoanele prevăzute la alin. (2), sunt 

cercetate și alte persoane pentru care, 

potrivit legii, competența de efectuare a 

urmăririi penale aparține Parchetului de 

pe lângă Înalta Curte de Casație și 

Justiție, urmărirea penală se efectuează 

de procurorii anume desemnați din 

cadrul Secției de urmărire penală și 

criminalistică a Parchetului de pe lângă 

Înalta Curte de Casație și Justiție, 

potrivit prezentei legi.  

(6) În situația în care, alături de 

persoanele prevăzute la alin. (2), 

sunt cercetate și alte persoane 

pentru care, potrivit legii, 

competența de efectuare a urmăririi 

penale aparține Parchetului de pe 

lângă Înalta Curte de Casație și 

Justiție, urmărirea penală se 

efectuează de procurorii anume 

desemnați potrivit prezentei legi din 

cadrul Secției de urmărire penală și 

criminalistică a Parchetului de pe 

lângă Înalta Curte de Casație și 

Justiție. 

 

 

 (7) În cauzele privind infracțiunile 

prevăzute la alin. (2) preluate în 

condițiile art. 325 din Legea nr. 

135/2010, cu modificările și 
completările ulterioare, urmărirea 

penală se efectuează de procurorii 

anume desemnați. 

 

 (8) În cazul infracțiunilor săvârșite de 

judecătorii și procurorii militari, 

dispozițiile art. 56 alin. (4) din Legea 

nr. 135/2010, cu modificările și 

completările ulterioare, nu sunt 

aplicabile. 

 

Judecători și procurorii militari 

vor fi anchetați tot de procurorii 

anume desemnați. 

Art. 4 (1) Procurorul general al 

Parchetului de pe lângă Înalta Curte de 

Casație și Justiție selectează procurorii 

care urmează a fi propuși în vederea 

desemnării de către Plenul Consiliului 

Superior al Magistraturii pentru a 

efectua urmărirea penală în cazul 

infracțiunilor prevăzute la art. 3 alin. 

(1).  

 

 

 

 

 

 

Eliminat   
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(2) Procurorul general al Parchetului de 

pe lângă Înalta Curte de Casație și 

Justiție selectează procurorii prevăzuți 

la alin. (1) din rândul celor care 

funcționează în cadrul acesteia și care 

îndeplinesc următoarele condiții: 

a) au o vechime de cel puțin 15 ani în 

funcția de procuror; 

b) au calificativul “foarte bine” la 

ultimele 2 evaluări profesionale și nu au 

fost sancționați disciplinar în ultimii 3 

ani; 

c) au o conduită morală ireproșabilă; 

d) au o experiență profesională 

semnificativă, în principal în 

investigarea infracțiunilor de corupție și 

celor asimilate acestora ori a 

infracțiunilor de crimă organizată și 

terorism, dar fără a se limita la aceste 

categorii de infracțiuni; 

e) nu au fost trimiși în judecată pentru 

săvârșirea unei infracțiuni. 

 

Art. 4 (1) Pot fi desemnați să 

efectueze urmărirea penală în cauzele 
prevăzute la art. 3 alin. (1) procurori 

care îndeplinesc următoarele condiții: 

a) au grad profesional corespunzător 

Parchetului de pe lângă Înalta Curte de 

Casație și Justiție; 

b) au o vechime de cel puțin 15 ani în 

funcția de procuror; 

c) au calificativul “foarte bine” la 

ultimele 2 evaluări profesionale și 

nu au fost sancționați disciplinar în 

ultimii 3 ani; 

d) au o conduită morală ireproșabilă; 

e) au o experiență profesională 

semnificativă în supravegherea sau 

efectuarea urmăririi penale. 
 

Se introduce condiția ca 

procurorii anume desemnați în 

cadrul SUPC să aibă grad de 

PICCJ.  

Este eliminata experiența 

profesională semnificativă în 
principal în investigarea 

infracţiunilor de corupţie şi celor 

asimilate acestora ori a 

infracţiunilor de crimă 

organizată şi terorism. Se 

păstrează experiența 

profesională semnificativă în 

supravegherea sau efectuarea 

urmăririi penale. 

(3) Experiența profesională 

semnificativă a procurorilor ce urmează 

a fi propuși în vederea desemnării se 

evaluează inclusiv prin raportare la 

specificul și complexitatea cauzelor 

instrumentate de respectivii procurori, 

pe baza informațiilor sau documentelor 

relevante pentru activitatea acestora, 

solicitate parchetelor în cadrul cărora 

au funcționat. 

(2) Experiența profesională 

semnificativă a procurorilor ce 

urmează a fi propuși în vederea 
desemnării se evaluează inclusiv prin 

raportare la specificul și 

complexitatea cauzelor instrumentate 

de respectivii procurori, pe baza 

informațiilor sau documentelor 

relevante pentru activitatea acestora, 

solicitate parchetelor în cadrul cărora 

au funcționat. 

 

(4) Lista tuturor procurorilor care 

îndeplinesc condițiile prevăzute la alin. 

(2) se transmite de către procurorul 

general al Parchetului de pe lângă 

Înalta Curte de Casație și Justiție 

Plenului Consiliului Superior al 

Magistraturii și este însoțită de 

propunerea motivată a acestuia pentru 

desemnarea de către Plen a unuia sau 

mai multor procurori, în limita 

numărului prevăzut la art. 9, precum și 

de toate documentele relevante care 

atestă îndeplinirea condițiilor prevăzute 

la alin. (2) și (3). 

  

 

(5) Plenul Consiliului Superior al 

Magistraturii desemnează procurorii 

care vor efectua urmărirea penală 

pentru infracțiunile prevăzute la art. 3 

alin. (1), pronunțându-se motivat 

asupra propunerilor formulate de 

procurorul general al Parchetului de pe 

lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, 

în termen de 30 de zile de la data 

primirii acestora. Plenul Consiliului 

Superior al Magistraturii se va pronunța 

motivat și în cazul respingerii 

propunerilor formulate de procurorul 

general al Parchetului de pe lângă 

Înalta Curte de Casație și Justiție. În 

(3) În vederea desemnării, procurorii 

care îndeplinesc condițiile prevăzute 

la alin. (1) își depun  opțiunea la 

Consiliul Superior al Magistraturii. 

 

(4) Direcția de specialitate din cadrul 

Consiliului Superior al Magistraturii 

verifică îndeplinirea condițiilor 

prevăzute la alin. (1) lit. a) - c) și, în 

vederea verificării îndeplinirii 

condiției prevăzute la alin. (1) lit. e), 

solicită unităților de parchet la care 

aceștia au funcționat date statistice 

referitoare la activitatea din ultimii 5 

ani, inclusiv rata de achitări, 

restituiri, condamnări, eventualele 

sesizări făcute din partea 

persoanelor cercetate și soluțiile 

date la acestea, precum și orice alte 

aspecte relevante. 

 

(5) În vederea verificării îndeplinirii 

condiției prevăzute la alin. (1) lit. d), 

direcția de specialitate din cadrul 

Consiliului Superior al Magistraturii 

solicită parchetelor la care 

procurorul a funcționat în ultimii 5 

ani, instanțelor de pe lângă acestea 

și baroului opinia cu privire la 

conduita în exercitarea atribuțiilor 

profesionale, relațiile cu procurorii, 

Direcția de specialitate a CSM 

verifica îndeplinirea condițiilor 

de la alin. (1) lit. a), b), c), e). 

Proiectul nu conține suficiente 

detalii despre criteriile care vor fi 
avute în vedere pentru 

evaluarea condiției de 

experiență profesională 

semnificativă în supravegherea 

sau efectuarea urmăririi penale. 

 

Condiția de conduită morală 

ireproșabilă se evaluează de 

către CSM prin colectarea de 
informații de la o varietate de 

actori cu care interacționează 

procurorii. 

 

Nu este clar câți procurori 

propune CSM – câte unul pentru 

fiecare poziție disponibilă sau 

mai mulți. În aceasta situație 

este neclar dacă Procurorul 
General se află în poziția de a 

alege dintr-o listă sau este 

obligat fie să semneze formal 

desemnând candidații selectați 

de Plenul CSM, fie să refuze unii 

candidați. Din proiect nu rezultă 

care sunt motivele care pot sta 

la baza refuzului Procurorului 

General de a desemna procurorii 
propuși de Plenul CSM. Lipsa de 

claritate în aceste chestiuni va 

genera dificultăți de aplicare în 

practică.  

http://www.expertforum.r/
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procedura de desemnare, dacă 

apreciază necesar, Plenul Consiliului 

Superior al Magistraturii poate invita 

procurorii propuși a fi desemnați în 

vederea susținerii unui interviu.  

judecătorii, celălalt personal al 

parchetului și al instanței, avocații, 

justițiabilii, experții și interpreții, 

conduita în societate, integritatea, 

evitarea conflictelor de interese de 

orice natură și imparțialitatea, 

precum și orice alte aspecte 

relevante. De asemenea, direcția de 

specialitate solicită Inspecției 

Judiciare să comunice datele și 

informațiile privind integritatea și 

imparțialitatea procurorului 

existente în evidențele acesteia și 

atașează și datele și informațiile de 

aceeași natură aflate în evidențele 

Consiliului Superior al Magistraturii. 

Inspecția Judiciară pune la dispoziția 

Plenului Consiliului Superior al 

Magistraturii rezoluțiile de clasare 

care privesc activitatea procurorului. 

 

(6) Plenul Consiliului Superior al 

Magistraturii propune procurorului 

general al Parchetului de pe lângă 

Înalta Curte de Casație și Justiție 

procurorii care vor efectua urmărirea 

penală pentru infracțiunile prevăzute 

la art. 3 alin. (1) dintre cei care 

îndeplinesc condițiile prevăzute la 

art. 4 alin. (1). Dacă apreciază 

necesar, Plenul Consiliului Superior 

al Magistraturii poate invita 

procurorii în vederea susținerii unui 

interviu. 

 

(7) În termen de 30 de zile de la data 

primirii propunerilor, procurorul 

general al Parchetului de pe lângă 

Înalta Curte de Casație și Justiție se 

pronunță asupra acestora. Refuzul 

desemnării  se motivează. 

 

(8) De la data desemnării, procurorii 

funcționează în cadrul Secției de 

urmărire penală și criminalistică din 

cadrul Parchetului de pe lângă Înalta 

Curte de Casație și Justiție, pe 

posturi anume alocate în acest scop. 

(9) La încetarea calității de procuror 

anume desemnat, procurorii anume 

desemnați sunt reîncadrați pe 

posturile deținute anterior. 

 

Proiectul prevede că Plenul CSM 

poate să organizeze un interviu 
dacă apreciază necesar. Acest 

standard este mai scăzut decât 

cel prevăzut azi pentru Secția 

Specială unde procurorii sunt 

numiți doar în urma promovării 

unui concurs compus dintr-un 

interviu, o evaluare a activității 

din ultimii 5 ani și o evaluare a 

unor acte profesionale ale 
candidaților din ultimii 3 ani. 

 

În general condițiile pentru 

eligibilitate lasă un larg spațiu de 

decizie pentru Plenul CSM în 

procesul efectiv de selecție. În 

lipsa unor mecanisme clare, 

transparente și competitive va 

plana în continuare un dubiu 
rezonabil cu privire la criteriile 

care au stat la baza selectării 

procurorilor anume desemnați. 

 

Art. 5 – (1) Procurorul general al 

parchetului de pe lângă curtea de apel 

selectează procurorii care urmează a fi 

propuși în vederea desemnării de către 

Plenul Consiliului Superior al 

Magistraturii pentru a efectua 

urmărirea penală în cazul infracțiunilor 

prevăzute la art. 3 alin. (2).  

 

 

 

Eliminat  

(2) Procurorul general al parchetului de 

pe lângă curtea de apel selectează 

(1) Pot fi desemnați să efectueze 

urmărirea penală în cauzele prevăzute 

Pentru procurorii anume 

desemnați la parchetele curților 
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procurorii prevăzuți la alin. (1) din 

rândul celor care funcționează în cadrul 

secției de urmărire penală a acestui 

parchet și care îndeplinesc următoarele 

condiții: 

a) au o vechime de cel puțin 12 ani în 

funcția de procuror; 

b) au calificativul “foarte bine” la 

ultimele 2 evaluări profesionale și nu au 

fost sancționați disciplinar în ultimii 3 

ani; 

c) au o conduită morală ireproșabilă; 

d) au o experiență profesională 

semnificativă, în principal în 

investigarea infracțiunilor de corupție și 

celor asimilate acestora ori a 

infracțiunilor de crimă organizată și 

terorism, dar fără a se limita la aceste 

categorii de infracțiuni; 

e) nu au fost trimiși în judecată pentru 

săvârșirea unei infracțiuni. 

la art. 3 alin. (2) procurori care 

funcționează în cadrul secțiilor de 

urmărire penală ale parchetelor de pe 

lângă curțile de apel și care 

îndeplinesc următoarele condiții: 

a) au o vechime de cel puțin 12 ani în 

funcția de procuror; 

b) au calificativul “foarte bine” la 

ultimele 2 evaluări profesionale și nu 

au fost sancționați disciplinar în 

ultimii 3 ani; 

c) au o conduită morală ireproșabilă; 

d) au o experiență profesională 

semnificativă în supravegherea sau 

efectuarea urmăririi penale. 

 

de apel nu exista condiția de a 

avea grad de parchet de curte de 

apel.  

(3) Dispozițiile art. 4 alin. (3) și (4) sunt 

aplicabile în mod corespunzător. 

(4) Plenul Consiliului Superior al 

Magistraturii desemnează procurorii 

care vor efectua urmărirea penală 

pentru infracțiunile prevăzute la art. 3 

alin. (2), pronunțându-se motivat 

asupra propunerilor formulate de 

procurorul general al parchetului de pe 

lângă curtea de apel, în termen de 30 

de zile de la data primirii acestora. 

Plenul Consiliului Superior al 

Magistraturii se va pronunța motivat și 

în cazul respingerii propunerilor 

formulate de procurorul general al 

parchetului de pe lângă curtea de apel. 

În procedura de desemnare, dacă 

apreciază necesar, Plenul Consiliului 

Superior al Magistraturii poate invita 

procurorii propuși a fi desemnați în 

vederea susținerii unui interviu.  

(2) Direcția de specialitate din cadrul 

Consiliului Superior al Magistraturii 

întocmește lista tuturor procurorilor 

care îndeplinesc condițiile prevăzute 

la alin. (1) lit. a) și b) și, în vederea 

verificării îndeplinirii condiției 

prevăzute la alin. (1) lit. d), solicită 

unităților de parchet la care aceștia 

au funcționat date statistice 

referitoare la activitatea din ultimii 5 

ani, inclusiv rata de achitări, 

restituiri, condamnări, eventualele 

sesizări făcute din partea 

persoanelor cercetate și soluțiile date 

la acestea, precum și orice alte 

aspecte relevante. 

(3) Dispozițiile art. 4 alin. (2), (3) și 

(5) - (7) se aplică în mod 

corespunzător. 

 

A se vedea comentariile EFOR de 

la art. 4 alin. (3) din proiectul de 

lege adoptat de Guvern.  

Art. 6 - Informațiile privind îndeplinirea 

condițiilor prevăzute de lege, inclusiv 

calificativele obținute la evaluarea 

activității profesionale anterioare sunt 

puse, după caz, la dispoziția 

procurorului general al Parchetului de 

pe lângă Înalta Curte de Casație și 

Justiție, respectiv a procurorului 

general al parchetului de pe lângă 

curtea de apel, de Consiliul Superior al 

Magistraturii, prin compartimentul de 

specialitate. 

  

 Art. 6 - Desemnarea procurorilor 

pentru a efectua urmărirea penală în 

cauzele prevăzute la art. 3 alin. (1) 

sau (2) poate fi reînnoită, pentru o 

nouă perioadă de 4 ani, dispozițiile 

art. 4 și 5 fiind aplicabile în mod 

corespunzător. 

 

 

 Art. 7 – Procurorii anume desemnați 

potrivit prezentei legi nu pot fi 

 

http://www.expertforum.r/
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mutați într-o altă secție a 

parchetului, fără acordul acestora. 

 

 

 

 

Art. 7 (1) Încetarea calității de procuror 

desemnat în vederea efectuării 

urmăririi penale a infracțiunilor 

prevăzute la art. 3 alin. (1) și (2) poate 

fi dispusă în următoarele cazuri: 

a) pentru ineficiență profesională 

apreciată în funcție de eficiența și 

calitatea activității; 

b) la cererea procurorului desemnat, 

pentru motive temeinic justificate; 

c) în situația aplicării unei sancțiuni 

disciplinare; 

d) imposibilitatea exercitării atribuțiilor 

pe o perioadă mai mare de 3 luni de 

către procurorul desemnat.  

 

Art. 8 (1) Încetarea calității de 

procuror anume desemnat în 

vederea efectuării urmăririi penale a 

infracțiunilor prevăzute la art. 3 alin. 

(1) și (2) poate fi dispusă în 

următoarele cazuri: 

a) pentru ineficiență profesională 

apreciată în funcție de eficiența și 

calitatea activității; 

b) la cererea procurorului anume 

desemnat, pentru motive temeinic 

justificate; 

c) în situația aplicării unei sancțiuni 

disciplinare; 

d) imposibilitatea exercitării 

atribuțiilor pe o perioadă mai mare 

de 3 luni de către procurorul  anume 

desemnat. 

e) mutarea procurorului într-o altă 

secție a parchetului, delegarea, 

detașarea sau transferul  acestuia 

f) expirarea perioadei de 4 ani, dacă 

desemnarea nu a fost reînnoită. 

 

(2) Încetarea calității de procuror 

desemnat se dispune de Plenul 

Consiliului Superior al Magistraturii la 

propunerea: 

a) procurorului general al Parchetului 

de pe lângă Înalta Curte de Casație și 

Justiție, pe baza propunerii motivate a 

procurorului-șef al Secției de urmărire 

penală și criminalistică din cadrul 

Parchetului de pe lângă Înalta Curte de 

Casație și Justiție, în cazul procurorilor 

desemnați potrivit art. 4; 

b) procurorului general al parchetului 

de pe lângă curtea de apel, în cazul 

procurorilor desemnați potrivit art. 5. 

 

 

(2) Plenul Consiliului Superior al 

Magistraturii, din oficiu sau la 

sesizarea procurorului general al 

Parchetului de pe lângă Înalta Curte 

de Casație și Justiție, analizează 

existența unuia dintre  cazurile 

prevăzute la alin. (1) și, dacă este 

cazul, formulează propuneri de 

încetare a calității de procuror 

anume desemnat în vederea 

efectuării urmăririi penale în cauzele 

privind infracțiunile săvârșite de 

judecători și procurori. 

(3) Procurorul general al Parchetului 

de pe lângă Înalta Curte de Casație 

și Justiție dispune încetarea calității 

prevăzute la alin. (1) în termen de 

10 zile de la comunicarea hotărârii 

Plenului Consiliului Superior al 

Magistraturii. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Reiese că Procurorul General 

este obligat să dispună încetarea 

procurorului desemnat în urma 

hotărârii Plenului CSM, neavând 

posibilitatea să refuze. Astfel, 
Plenul CSM deține control nu 

doar în ceea ce privește numirea 

procurorilor desemnați, dar și în 

privința încetării calității de 

procuror desemnat.  

 
(4) Încetarea desemnării nu are 

efectul unei revocări din funcție și nu 

afectează gradul profesional al 

procurorului dobândit potrivit legii. 

 

Art. 8 – Pentru procurorii cu funcții de 

conducere care îndeplinesc atribuțiile 

de procuror ierarhic superior ai 

procurorilor anume desemnați nu este 

necesară desemnarea potrivit 

dispozițiilor art. 4 sau, după caz, ale art. 

5.  

 

Art. 9 – Pentru procurorii cu funcții 

de conducere care îndeplinesc 

atribuțiile de procuror ierarhic 

superior ai procurorilor anume 

desemnați nu este necesară 

desemnarea potrivit dispozițiilor art. 

4 sau, după caz, ale art. 5, pentru 

exercitarea controlului ierarhic. 

 

Art. 9 – (1) Numărul maxim de 

procurori din cadrul Secției de urmărire 

penală și criminalistică desemnați în 

Art. 10 – (1) Numărul maxim de 

procurori din cadrul Secției de 

urmărire penală și criminalistică 

La SUPC crește numărul de 

procurori anume desemnați de la 
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condițiile art. 4 este de 12, iar numărul 

maxim al procurorilor din cadrul 

parchetelor de pe lângă curțile de apel 

desemnați în condițiile art. 5 este de doi 

pentru fiecare dintre acestea.  

(2) Evaluarea necesarului de procurori 

desemnați în vederea efectuării 

urmăririi penale a infracțiunilor 

prevăzute de art. 3 alin. (1) și (2) se 

realizează o dată la 6 luni, formulându-

se propuneri corespunzătoare de 

modificare a numărului de procurori 

prevăzut la alin. (1).  

 

desemnați în condițiile art. 4 este de 

14, iar numărul maxim al 

procurorilor din cadrul parchetelor 

de pe lângă curțile de apel desemnați 

în condițiile art. 5 este de trei pentru 

fiecare dintre acestea. 

(2) Evaluarea necesarului de 

procurori desemnați în vederea 

efectuării urmăririi penale a 

infracțiunilor prevăzute de art. 3 alin. 

(1) și (2) se realizează o dată la 6 luni, 

procurorul general al Parchetului de 

pe lângă Înalta Curte de Casație 

Justiție formulând propuneri 

corespunzătoare de modificare a 

numărului de procurori prevăzut la 

alin. (1). 

 

12 la 14, iar la parchetele de pe 

lângă curțile de apel de la 2 la 3. 

Art. 10 – (1) În vederea efectuării cu 

celeritate și în mod temeinic a 

activităților de descoperire și de 

urmărire a infracțiunilor, în cadrul 

Parchetului de pe lângă Înalta Curte de 

Casație și Justiție și al parchetelor de pe 

lângă curțile de apel funcționează, prin 

detașare, ofițeri și agenți de poliție 

judiciară, în limita posturilor aprobate 

potrivit legii.  

 

Art. 11 – (1) În vederea efectuării cu 

celeritate și în mod temeinic a 

activităților de descoperire  și de 

urmărire a infracțiunilor prevăzute la 

art. 3 alin. (1) și (2), în cadrul 

Parchetului de pe lângă Înalta Curte de 

Casație și Justiție și al parchetelor de 

pe lângă curțile de apel funcționează, 
prin detașare, ofițeri și agenți de 

poliție judiciară, în limita posturilor 

aprobate potrivit legii. 

 

(2) Art. 1202 alin. (2), (4) și (5), art. 

1203 și art. 1204 din Legea nr. 304/2004 

privind organizarea judiciară, 

republicată, cu modificările și 

completările ulterioare, se aplică în mod 

corespunzător în cazul ofițerilor și 

agenților de poliție prevăzuți la alin. (1). 

 

(2) Dispozițiile art. 1202 alin. (2), (4) 

și (5), art. 1203 și art. 1204 din Legea 

nr. 304/2004 privind organizarea 

judiciară, republicată, cu 

modificările și completările 

ulterioare, se aplică în mod 

corespunzător în cazul ofițerilor și 

agenților de poliție prevăzuți la alin. 

(1). 

 

 

Art.11 - (1) Procurorul-șef al Secției de 

urmărire penală și criminalistică din 

cadrul Parchetului de pe lângă Înalta 

Curte de Casație și Justiție, în cazul 

infracțiunilor prevăzute la art. 3 alin. 

(1), precum și procurorul general al 

parchetului de pe lângă curtea de apel, 

în cazul infracțiunilor prevăzute la art. 3 

alin. (2), efectuează activitatea de 

urmărire penală: 

a) în situația în care procurorul 

desemnat se află în imposibilitate de a-

și exercita atribuțiile pe o perioadă mai 

mare de 3 luni sau în caz de 

incompatibilitate, iar în cadrul 

parchetului nu există un alt procuror 

anume desemnat potrivit prezentei 

legi; 

b) în situația în care procurorul 

desemnat se află în imposibilitate de a-

și exercita atribuțiile pe o perioadă mai 

mică de 3 luni, efectuarea actelor de 

urmărire penală nu suferă amânare, iar 

în cadrul parchetului nu există un alt 

Art.12 - (1) Procurorul-șef al Secției 

de urmărire penală și criminalistică 

din cadrul Parchetului de pe lângă 

Înalta Curte de Casație și Justiție, în 

cazul infracțiunilor prevăzute la art. 

3 alin. (1), precum și procurorul 

general al parchetului de pe lângă 

curtea de apel, în cazul infracțiunilor 

prevăzute la art. 3 alin. (2), 

efectuează activitatea de urmărire 

penală, fără a fi necesară 

desemnarea potrivit art. 4 sau, după 

caz, art. 5: 

a) în situația în care procurorul 

anume desemnat se află în 

imposibilitate de a-și exercita 

atribuțiile pe o perioadă mai mare de 

3 luni sau în caz de incompatibilitate, 

iar în cadrul parchetului nu există un 

alt procuror anume desemnat 

potrivit prezentei legi; 

b) în situația în care procurorul 

anume desemnat se află în 

imposibilitate de a-și exercita 

atribuțiile pe o perioadă mai mică de 
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procuror anume desemnat potrivit 

prezentei legi. 

 

3 luni, efectuarea actelor de 

urmărire penală nu suferă amânare, 

iar în cadrul parchetului nu există un 

alt procuror anume desemnat 

potrivit prezentei legi; 

 

(2) Dispozițiile alin. (1) lit. b) se aplică 

și până la desemnarea procurorilor, în 

condițiile prezentei legi.  

 

c) până la desemnarea procurorilor, 

în condițiile prezentei legi, pentru 

efectuarea actelor de urmărire 

penală care nu suferă amânare. 

 

 

Art. 12 – La judecarea cauzelor 

instrumentate de procurorii desemnați 

potrivit dispozițiilor art. 4 sau, după 

caz, ale art. 5, precum și la soluționarea 

propunerilor, contestațiilor, plângerilor 

sau a oricăror alte cereri formulate în 

respectivele cauze participă procurori 

din cadrul parchetelor de pe lângă 

instanțele competente pe rolul cărora 

se află acestea.  

 

Art. 13 – La judecarea cauzelor în 

care urmărirea penală a fost 

efectuată de procurorii anume 

desemnați potrivit art. 3 alin. (3), 

precum și la soluționarea 

propunerilor, contestațiilor, 

plângerilor sau a oricăror alte cereri 

formulate în respectivele cauze 

participă procurori din cadrul 

parchetelor de pe lângă instanțele 

competente pe rolul cărora se află 

acestea. 

 

 

Art. 13 – Lista procurorilor selectați în 

vederea desemnării în condițiile art. 4 și 

5 se transmite Plenului Consiliului 

Superior al Magistraturii în maximum 

30 de zile de la intrarea în vigoare a 

prezentei legi.  

 

Art. 14 - Plenul Consiliului Superior 

al Magistraturii propune procurorului 

general al Parchetului de pe lângă 

Înalta Curte de Casație și Justiție 

procurorii ce urmează a fi desemnați 

în condițiile art. 4 și 5 în maximum 

60 de zile de la data intrării în 

vigoare a prezentei legi. 

 

Crește termenul în care Plenul 

CSM trebuie să propună 

procurorii ce urmează să fie 

desemnați de la 30 la 60 de zile.  

Art. 14 - La data intrării în vigoare a 

prezentei legi se abrogă Secțiunea 21 – 

„Secția pentru investigarea 

infracțiunilor din justiție” 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.  

 

Art. 15 - La data intrării în vigoare a 

prezentei legi se abrogă: 

a) Secțiunea a 21-a „Secția pentru 

investigarea infracțiunilor din 

justiție”, cuprinzând art. 881- 889, din 

Capitolul II al Titlului III 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; 

b) articolele II și III din Legea nr. 

207/2018 pentru modificarea și 

completarea Legii nr. 304/2004 

privind organizarea judiciară, 

publicată în Monitorul Oficial al 

României, Partea I, nr. 636 din 20 

iulie 2018; 

c) Ordonanța de urgență a 

Guvernului nr. 90/2018 privind 

unele măsuri pentru 

operaționalizarea Secției pentru 

investigarea infracțiunilor din 

justiție, publicată în Monitorul Oficial 

al României, Partea I, nr. 862 din 10 

octombrie 2018. 

 

 Art. 16 – Legea nr.135/2010 privind 

Codul de procedură penală, publicată 

în Monitorul Oficial al României, 

Partea I, nr. 486 din 15 iulie 2010, cu 

Competența de a judeca în primă 

instanță infracțiunile săvârșite 

de judecătorii de la curțile de 

apel și Curtea Militară de Apel, 

precum și de procurorii de la 
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modificările și completările ulterioare, 

se modifică după cum urmează: 

 

1. La articolul 38 alineatul (1), litera 
f) va avea următorul cuprins: 

„f) infracțiunile săvârșite de 

magistrații-asistenți de la Înalta Curte 

de Casație și Justiție”. 

 

2. La articolul 40, alineatul (1) va avea 

următorul cuprins: 

„(1) Înalta Curte de Casație și 

Justiție judecă în primă instanță 

infracțiunile de înaltă trădare, 

infracțiunile săvârșite de senatori, 

deputați și membri din România în 

Parlamentul European, de membrii 

Guvernului, de judecătorii Curții 

Constituționale, de membrii 

Consiliului Superior al Magistraturii, 

de judecătorii Înaltei Curți de Casație 

și Justiție și de procurorii de la 

Parchetul de pe lângă Înalta Curte de 

Casație și Justiție, de judecătorii de 

la curțile de apel și Curtea Militară de 

Apel, precum și de procurorii de la 

parchetele de pe lângă aceste 

instanțe”. 

 

Art. 17 - (1) Cauzele privind 

infracțiunile săvârșite de judecători 

și procurori, aflate în curs de 

judecată în primă instanță la data 

intrării în vigoare a prezentei legi și 

în care nu s-a început cercetarea 

judecătorească, se soluționează de 

către instanța competentă conform 

prezentei legi. 

(2) Cauzele privind infracțiunile 

săvârșite de judecători și procurori, 

aflate în curs de judecată în primă 

instanță la data intrării în vigoare a 

prezentei legi și în care s-a început 

cercetarea judecătorească anterior 

intrării în vigoare a acesteia, rămân 

în competența aceleiași instanțe. 

 

Art. 18 (1) 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, precum și cu 

modificările aduse prin prezenta lege, 

se va republica în Monitorul Oficial al 

României, Partea I, dându-se 

articolelor o nouă numerotare. 
(2) 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 și completările ulterioare, 

precum și cu modificările aduse prin 

prezenta lege, va fi republicată în 

Monitorul Oficial al României, Partea I 

parchetele de pe lângă aceste 

instanțe se mută de la curtea de 

apel la Înalta Curte de Casație și 

Justiție.  
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