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MINISTERUL PUBLIC 

PARCHETUL DE PE LÂNGĂ ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE 
 

SECŢIA DE RESURSE UMANE ŞI DOCUMENTARE 

               mai 2020  

 

TABEL CENTRALIZATOR 

Propuneri şi observaţii la Proiect lege pentru desfiinţarea SIIJ  

 

 

1. PROIECT LEGE DESFIINŢARE SIIJ 

 
Nr. 

crt 

Forma propusă în proiectul  

de lege analizat 

Puncte de vedere exprimate de  

procurori/  

Propuneri suplimentare de reformulare  

Observaţii 

1. Art. I. - Pe 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 se desfiinţează. 

Propunere formulata de SPM: 

Art. I. - 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 se desfiinţează  

 

 

De acord cu propunerea (SJ civil) 

Observații formulate de SPM: 

- o dispoziţie similară a fost prevăzută de art. 

20 alin. 1 din Legea nr. 255/2013 pentru 

punerea în aplicarea C.pr.pen 

 

 Art. 20. -   (1) La data intrării în vigoare a 

prezentei legi, Tribunalul Militar Bucureşti şi 

Parchetul Militar de pe lângă Tribunalul 

Militar Bucureşti se desfiinţează.() 

 

 

Observații formulate de SUPC: 

- Se impune desfiinţarea acesteia urmată însă 

de înfiinţarea  fie a unei structuri 
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specializate pt cercetarea infracțiunilor din 

justiţie care să funcţioneze în cadrul SUPC,  

fie desemnarea (prin ordin al PG) a unui 

număr de procurori care să efectueze 

urmărirea penală în aceste cauze; structura ce 

urmează a fi  înfiinţată va avea în vedere 

calitatea specială a autorilor şi mediului 

judiciar. 

- De asemenea, se impune reglementarea 

competenței după materie și după calitatea 

persoanelor (magistrați) a acestor cauze 

având în vedere că prin înființarea SIIJ textele 

de competență au fost abrogate implicit. 

- Vezi și obs de la Art.VIII  

2. Art. II. - La Titlul III, Capitolul II din 

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, Secţiunea a 21-a 

„Secţia pentru investigarea infracţiunilor 

din justiţie", cuprinzând articolele 881 – 

8811, se abrogă. 

De acord cu propunerea (SUPC, SJ civil) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Art. III. - Articolele II şi III din Legea nr. 

207/2018 pentru modificarea şi 

completarea Legii nr. 304/2004 privind 

De acord cu propunerea (SUPC, SJ civil) 
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organizarea judiciară, publicată în 

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 

636 din 20 iulie 2018, se abrogă. 

4. Art. IV. - Ordonanţa de urgenţă nr. 

90/2018 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, se 

abrogă. 

De acord cu propunerea (SUPC, SJ civil) 

 

 

 

 

 

Observații formulate de SDC: 

Proiectul se suprapune cu proiectul de lege 

pentru modificarea și completarea unor acte 

normative în domeniul justiției  
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5. Art. V.- (1) Procurorii care, la data intrării 

în vigoare a prezentei legi, îşi desfăşoară 

activitatea în cadrul Secţiei pentru 

investigarea infracţiunilor din justiţie revin 

la parchetele de unde provin sau se 

încadrează la alte parchete unde au dreptul să 

funcţioneze, potrivit legii. 

(2) De la data revenirii la parchetul de 

unde provin, procurorii care au activat în 

cadrul Secţiei pentru investigarea 

infracţiunilor din justiţie îşi redobândesc 

gradul profesional de execuţie şi salarizarea 

corespunzătoare acestuia avute anterior 

sau pe cele dobândite ca urmare a 

promovării, în condiţiile legii, în timpul 

desfăşurării activităţii în cadrul secţiei. 

Propunere formulata de SPM: 

Art. V.- (1) Procurorii care, la data intrării 

în vigoare a prezentei legi, îşi desfăşoară 

activitatea în cadrul Secţiei pentru 

investigarea infracţiunilor din justiţie revin 

la parchetele de unde provin.  

 

(2) De la data revenirii la parchetul de unde 

provin, procurorii care au activat în cadrul 

Secţiei pentru investigarea infracţiunilor din 

justiţie îşi redobândesc gradul profesional de 

execuţie şi salarizarea corespunzătoare 

acestuia avute anterior sau pe cele 

dobândite ca urmare a promovării, în 

condiţiile legii, în timpul desfăşurării 

activităţii în cadrul secţiei  

 

 

De acord cu propunerea (SUPC, SJ civil).  

Observații formulate de SPM: 

- disp. art. V alin. 2 reiau disp. art. 886 alin. 4 

din Legea nr. 304/2004,  

- pentru identitate de rațiune şi asigurarea 

predictibilității legii propunem ca disp. art. V           

alin. 1 să reia disp. art. art. 886 alin. 3 din 

Legea              nr. 304/2004 

 

Art. 886 -    (3) La data încetării activităţii în 

cadrul Secţiei pentru investigarea 

infracţiunilor din justiţie, procurorul revine la 

parchetul de unde provine.   

     

6. Art. VI. - La data intrării în vigoare a 

prezentei legi încetează detașările ofiţerilor 

şi agenţilor de poliţie judiciară din cadrul 

Secţiei pentru investigarea infracţiunilor din 

justiţie. 

De acord cu propunerea (SUPC, SJ civil) 
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7. Art. VII. - Specialiştii cu statut de 

funcţionar public din cadrul Secţiei pentru 

investigarea infracţiunilor din justiţie, 

angajaţi în temeiul art. 88u din Legea nr. 

304/2004, se eliberează din funcţie cu 

aplicarea dispoziţiilor corespunzătoare din 

Titlul II - „Statutul funcţionarilor publici", 

Partea a Vi-a din Ordonanţa de urgenţă nr. 

57/2019 privind Codul administrativ. 

De acord cu propunerea (SUPC) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observații formulate de SJ civil: 

Tehnica legislativă este deficitară;  

Este necesară observarea disp. art. 518 - 519 

din Codul administrativ  - eliberarea din  

funcția publică ca urmare a reorganizării, SIIJ 

fiind structură a Ministerului Public.  

8. Art. VIII. - De la data intrării în vigoare a 

prezentei legi, cauzele aflate în lucru Ia Secţia 

pentru investigarea infracţiunilor din 

justiţie, precum şi dosarele soluţionate până 

la această dată se predau prin dispoziţia 

procurorului şef al Parchetului de pe lângă 

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie către 

unităţile de parchet competente, potrivit 

legii. 

Propunere formulata de SPM: 

Art. VIII. – Cauzele aflate în curs de soluţionare 

la Secţia pentru investigarea infracţiunilor din 

justiţie, care se desfiinţează, precum şi dosarele 

soluţionate până la această dată, inclusiv 

dosarele preluate potrivit disp. art. II alin. 11 din 

OUG nr. 90/2018, se trimit, pe cale 

administrativă, în termen de 3 zile de la data 

intrării în vigoare a prezentei legi, la unităţile de 

parchet competente, potrivit legii.  

 

Propunere formulata de SÎC 

„La data intrării în vigoare a prezentei legi, 

cauzele aflate în lucru la Secţia pentru 

investigarea infracţiunilor din justiţie, precum 

Observații formulate de SPM: 

- o dispoziţie similară a fost prevăzută de art. 

21 alin. 2 din Legea nr. 255/2013 pentru 

punerea în aplicarea C.pr.pen 

 

 Art. 21. -   (1) …. 

   (2) Cauzele aflate în curs de soluţionare la 

Parchetul Militar de pe lângă Tribunalul 

Militar Bucureşti, care se desfiinţează, vor fi 

preluate pe cale administrativă, în termen de 

3 zile de la data intrării în vigoare a prezentei 

legi, la Parchetul Militar de pe lângă 

Tribunalul Militar Teritorial Bucureşti, 

redenumit conform art. 20 alin. (4), care 

continuă soluţionarea acestora.  

act:373436%2065385305
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şi dosarele soluţionate până la această dată se 

predau, prin dispoziţia procurorului general al 

Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie 

şi Justiţie, unităţilor de parchet competente, 

potrivit legii”  

 

Observații formulate de SUPC: 

Având în vedere că textele privind 

competenţa după materie şi după calitatea 

persoanei prevăzute în C.p.p. şi O.U.G. 

43/2002 au fost abrogate tacit după înfiinţarea 

SIIJ la acest moment nu există „parchete 

competente potrivit legii”  

 

Observații formulate de SJ civil: 

Este necesară completarea normei de punere 

în aplicare și cu privire la cauzele aflate pe 

rolul instanțelor în privința cărora procurorul 

general va dispune cu privire la structura care 

urmează să participe (DNA; DIICOT, PCA,  

SJ) 

Trebuie normată și ipoteza cauzelor 

soluţionate de instanțe aflate în termenul de 

declarare a căilor de atac.  

 

Observații formulate de SDC: 

Completarea proiectului de lege cu termenul 

de transmitere la parchetele competente a 

dosarelor soluționate și a celor aflate în curs 

de soluționare la SIIJ și corectarea erorii 

materiale: procuror general al PÎCCJ în loc de 

procuror șef al PÎCCJ. 
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Completarea proiectului de lege și cu privire 

la: 

-valabilitatea actelor de procedură în cauzele 

aflate în curs de soluționare; 

-controlul ierarhic cu privire la soluțiile 

dispuse de procurorii SIIJ (renunțare la 

urmărirea penală, rechizitoriu, clasare), care 

nu a fost exercitat până la data desființării 

SIIJ; 

-controlul ierarhic având ca obiect actele 

efectuate și măsurile luate de procurorii 

secției în cauzele aflate în curs de soluționare; 

-competența retragerii căilor de atac declarate 

de SIIJ; 

-situația posturilor aflate în schema de funcții 

și de persoane a SIIJ; 

-competența DNA și DIICOT în cauzele 

privind posibila săvârșire a unor fapte penale 

de către magistrați. 

9. Art. IX. - Prezenta lege intră în vigoare la 

45 de zile de la data publicării în Monitorul 

Oficial al României. 

De acord cu propunerea (SJ civil) 

 

 

 

 

 


