
PARLAMENTUL ROMANIEI 

CAMERA DEPUTAJILOR SENATUL 

LEGE 
pentru organizarea şi func(ionarea Diree(iei de Investigare a Infrac(iunilor de Mediu, 

precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative 

Parlamentul României adoptă prezenta lege: 

CAPITOLUL I: Dispozi(ii generate 

Art. 1 

(1) Prezenta lege reglementează organizarea şi funcţionarea Direc(iei de Investigare a 
Infrac(iunilor de Mediu, ca structură specializată în combaterea infracţiunilor împotriva 
mediului înconjurător, care, potrivit legii, îşi exercită atribu(iile pe întreg teritoriul României. 

(2) Direcţia de Investigare a Infrac(iunilor de Mediu fimc(ionează ca structură în cadrul 
Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casa(ie şi Justi(ie şi este condusă de procurorul 
general at Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casajie şi JustiÎie, prin intermediul 
procuronxlui-şef al Direc(iei de Investigare a Infrac)iunilor de Mediu. 

(3) Direc)ia de Investigare a Infrac(iunilor de Mediu are personalitate juridică şi sediul în 
municipiul Bucureşti. 

(4) Direcţia de Investigare a Infrac(iunilor de Mediu îşi desfăşoară activitatea potrivit 
principiului legalită(ii, at imparţiatită>ii şi al controlului ierarhic şi este independentă în raport 
cu instan(ele judecătoreşti şi cu parchetele de pe lângă acestea, precum şi în rela(iile cu 
celelalte autorită(i publice, exercitându-şi atribu(iile numai în temeiut legii şi pentru 
asigurarea respectării acesteia. 

Art. 2 



(1) Direciia de Investigare a Infracliunilor de Mediu are următoarele atribulii: 

a) efectuarea urmăririi penale pentru infracliuni prevăzute în competenia direciiei prin 
prezenta lege şi prin legi speciale; 

b) conducerea, supravegherea şi controlul actelor de cercetare penală, efectuate din dispoziiia 
procurorului de către ofilerii şi ageniii de poliiie judiciară organizali în cadrul structurilor 
specializate în combaterea infraciionalităiii de mediu, la nivel central şi teritorial, aflali în 
coordonarea Direcliei de Investigare a Infracliunilor de Mediu, on detaşaii în cadrul direcliei, 
precum şi de către ofiierii sau agenlii de poliiie judiciară care au primit avizul din partea 
procurorului-şef al Direciiei de Investigare a Infraciiunilor de Mediu; 

c) sesizarea instanielor judecătoreşti pentru luarea măsurilor prevăzute de lege, pentru 
judecarea cauzelor, precum şi exercitarea căilor de atac conform legii în cauzele privind 
infraciiunile date în competenia Direciiei de Investigare a Infracliunilor de Mediu; 

d) participarea la şedinlele de judecată în cauzele pentru care procurorii Direcliei de 
Investigare a Infraciiunilor de Mediu au sesizat instaniele de judecată on au exercitat căile de 
atac on în care, potnvit legii, participarea procurorutui este obligatorie in raport cu 
infracliunile date de prezenta lege în competenia direcliei; 

d) participarea la şediniele de judecată, cu exceplia fazei de executare a pedepsei, în cauzele 
pentru care procurorii Direcliei de Investigare a Infracliunilor de Mediu au sesizatinstanlele 
de judecată on au exercitat căile de atac on în alte situalii în care participarea procurorului 
este obligatorie în raport cu infracliunile date de prezenta lege în competenia direciiei; 

e) conducerea, supravegherea şi controlul activitălilor de ordin tehnic în cadrul urmăririi 
penale, efectuate de specialişti în domeniul informatic, domeniul silvic, al calitălii apei, at 
calităiii aerului, at calităiii solului, al gestiunii deşeurilor, al emisiilor industriale, precum şi în 
alte domenii care lin de proteclia mediutui, din dispoziiia procurorilor direcliei; 

f) studierea cauzelor care generează săvârşirea infraciiunilor de mediu on a attor infraciiuni 
date în competenia direcliei şi a condiliilor care le favorizează, elaborarea propunerilor în 
vederea eliminării acestora, precum şi pentru perfeciionarea legislaiiei penale in acest 
domeniu; 

g) constituirea şi actualizarea bazei de date vizând infracliunile ce sunt date in competenia 
Direciiei de Investigare a Infracliunilor de Mediu; 

h) solicitarea şi acordarea asisteniei judiciare internalionale în cauzete care privesc infracliuni 
date in competenla direciiei prin prezenta lege şi prin legile speciale; 

i) exercitarea altor atribuiii prevăzute de Codul de procedură penală şi de legile speciale. 

(2) Direclia de Investigare a Infraciiunilor de Mediu exercită drepturile şi îndeplineşte 
obligaliile procedurale prevăzute de lege în cauzele privind infraciiunile atribuite prin lege şi 
prin prezenta lege în competenla sa. 

(3) Direciia de Investigare a Infraciiunilor de Mediu cooperează cu alte autorităii naiionale 
sau străine şi reprezintă punct de contact permanent în reiele de cooperare on de asisteniă 
judiciară constituite la nivel naiional şi internalional cu privire la infraciiuni pentru! care 
direciia efectuează urmărirea penală, potrivit Iegii. > "" 



CAPITOLUL II: Organizarea şi funcÎionarea DirecÎiei de Investigare a InfracÎiunilor 
de Mediu 

Art. 3 

(1) DirecÎia de Investigare a InfracÎiunilor de Mediu este condusă de un procuror-şef, asimilat 
prnn-adjuncttt!ui procurorului general. a! Parchetu[ui de pe lângă Înalta Curte de CasaÎie şi 

JustiÎie. Procurorul-şef al DirecÎiei de Investigare a InfracÎiunilor de Mediu este ajutat de 2 
procurori şefi adjuncÎi, asimilaÎi adjunctului procurorului general al Parchetului de pe lângă 

Înalta Curte de CasaÎie şi JustiÎie, precum şi de 2 consilieri, asimilaÎi consilierilor 
procurorului general a! Parchetului de pe lângă Înalta Curte de CasaÎie şi JustiÎie. 

(2) În exercitarea atribuÎiilor ce îi revin, procurorul-şef al DirecÎiei de Investigare a 
InfracÎiunilor de Mediu emite ordine cu caracter intern. 

(3) Procurorul-şef al DirecÎiei de Investigare a InfracÎiunilor de Mediu exercită controlul 
asupra procurorilor din subordine în mod direct sau prin procurori anume desemnaÎi. 

Art. 4 

(1) DirecÎia de [nvestigare a InfracÎiunilor de Mediu este organizată în structură centrală şi 

structură teritorială. 

(2) DirecÎia de [nvestigare a InfracÎiunilor de Mediu este organizată în secÎii, servicii, birouri, 
departamente şi compartimente, în cadrul structurii centrale, şi în servicii sau birouri 
teritoriale, în cadrul stmcturii teritoriale. 

(3) SecÎiile se înfiinÎează şi se desfiinÎează prin ordin al procurorului-şef at DirecÎiei de 
Investigare a InfracÎiunilor de Mediu, cu avizul conform a! SecÎiei pentru procurori a 
Consiliului Superior aÎ Magistraturii, şi sunt conduse de procurori şefi secÎie, ajutaÎi de 
procurori şefi adjuncÎi secÎie. 

(4) În cadrul 
on în afara secÎiilor DirecÎiei de Investigare a InfracÎiunilor de Mediu se pot 

înfiinÎa sau desfiinÎa, prin ordinal procurorului-şef at DirecÎiei de Investigare a InfracÎiunilor 
de Mediu, servicii, birouri, departamente on compartimente conduse, după caz, de un 
procuror-şef on de către un specialist sau personal auxiliar de specialitate, personal 
economico-administrativ 

on 

ofiÎeri de poliÎie detaşaÎi. 

(4) În cadrul on în afara secÎiilor DirecÎiei de Investigare a InfracÎiunilor de Mediu se pot 
înfiinÎa sau desfiinÎa, prin ordin al procurorului-şef al DirecÎiei de Investigare a InfracÎiunilor 
de Mediu, servicii, birouri, departamente on compartimente. 

(5) Prin ordinal procurorului-şef at DirecÎiei de Investigare a InfracÎiunilor de Mediu se pot 
înfiinÎa în IocalităÎile încare îşi an sediul parchetele de pe lângă curÎile de ape! 

on tribunale şi 

în raport cu circumscripÎiile acestora 
on desfiinÎa, după caz, servicii sau birouri teritoriale 

conduse de procurori-şefi. 



(6) În cazul desfiin(ării birourilor on serviciilor teritoriale, a secÎiilor on serviciilor, birourilor 
departamentelor sau compartimentelor din cadrul seciiilor, personalul acestora va ft preluat ln 
cadrul celorlalte structuri, după caz, cu acordul acestuia. 

(7) Dispozi(iile art. 116 şi 117 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se aplică corespunzător. 

Art. 5 

(1) Direcjia de Investigare a Infrac(iunitor de Mediu se încadrează cu procurori numiji prin 
ordin al procurorului-şef at Direcjiei de Investigare a[nfrac(iunilor de Mediu, cu avizul 
Seciiei pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii, în limita posturilor prevăzute 

în statul de fimciii, aprobat potrivit legii. 

(2) Numărul procurorilor încadra(i în structurile direc(iei este stabilit de procurorul-şef at 
Direciiei de Investigare a Infracliunilor de Mediu, în funcjie de volumul şi complexitatea 
activită(ii destăşurate, în limita numărului total de posturi aprobat. 

(3) Procurorul-şef al Direcxiei de Investigate a[nfrac(iunilor de Mediu evaluează anual 
rezultatele ob(inute de procurorii direcÎiei. 

(4) Procurorii Direc(iei de Investigare a Infrac(iunilor de Mediu pot fi revocaÎi prin ordin at 
procurorului-şef at Direc(iei de [nvestigare a InfracÎiunilor de Mediu, Cu avizul Sec(iei pentru 
procurori a Consiliului Superior al Magistraturii, în cazul exercitării necorespunzătoare a 
atribuliilor specifice func(iei sau în cazut aplicării unei sanc(iuni disciplinare. 

(5) La data încetării activită(ii în cadrul Direciiei de Investigare a Infracjiunilor de Mediu on 
ca urmare a revocării, procurorul revine la parchetut de undo provine sau la alt parchet undo 
are dreptul să func(ioneze potrivit legii. 

Art. 6 

(1) Ofi(erii şi ageniii de poli(ie judiciară din cadrul structurilor Poli(iei Române sunt 
desemnaii de către ministrut afacerilor interne şi Cu avizul conform al procurorului-şef al 
Direc(iei de lnvestigare a Infrac(iunilor de Mediu. 

(2) Retragerea avizului conform al procurorului-şef al Direciiei de investigare a Infracjiunilor 
de Mediu conduce la încetarea efectivă a activităÎii ofiÎerului sau a agentului de poli(ie 
judiciară în cadrul structurilor de poliÎie, centrale şi teritoriale, după caz. 

(3) Ofiierii şi agen(ii de poli(ie judiciară desemnaÎi potrivit alin. (1), precum şi ceilal(i ofi(eri 
şi agenji de poli(ie judiciară care au primit avizul conform din partea procurorului-şef at 
Direcţiei de Investigare a Infrac(iunilor de Mediu efectuează numai acele acte de cercetare 
penală dispuse de procurorii Direc(iei-de Investigare a Infrac>iunilor de Mediu, sub directa 
conducere şi controlul nemij locit al a,~Cl'e°rstora. 

Art? 
~ 

(1) În vederea desfăşurării activităťiÎoi pre,văzuţe la_ art. 142 alin. (1) din Codul de procedură 

penală, în cadrul Direciiei de Invesbigar,e a lnfrac(iunilor de Mediu func(ionează, prin 



detaşare, ofiteri sau agenti de politie judiciară, sub directa conducere şi controlul nemijlocit at 
procurorilor direcliei, în limita posturilor prevăzute de lege. 

(1) În cadrul Directiei de Investigare a Infracliunilor de Mediu functionează, în limita 
posturilor prevăzute de lege, ofiteri şi agenti de politie detaşati în vederea efectuării cu 
celeritate şi în mod temeinic a activitătilor de descoperire şi de urmărire a infractiunilor date 
de loge în competenta direcliei. 

(2) Detaşarea ofiterilor şi agentilor de politiejudiciară se dispune la solicitarea procurorului-
şef al Directiei de Investigare a Infractiunilor de Mediu de către ministrul afacerilor interne, 
pe o perioadă de 6 ani, cu posibilitatea prelungirii din 3 în 3 ani, at acordul acestora. 

(3) Nutnirea în funcjii a ofiterilor şi agenlilor de polilie judiciară prevăzuti Ia alin. (1) se face 
prin ordinal procurorului-şef al Direcliei de Investigare a Infractiunilor de Mediu. 

(4) Încetarea detaşării ofiterilor şi a agenlilor de politie judiciară în cadrul direcliet se poate 
dispune înaintea perioadei prevăzute la alin. (2) prin ordin motivat al procurorului-şef al 
Directiei de Investigare a Infractiunilor de Mediu. 

(5) Pe durata detaşării ofilerii şi agentii de politie judiciară nu pot primi de la organele 
ierarhic superioare nicio însărcinare. 

(6) Dispoziliile procurorilor din cadrul Directiei de Investigare a Infractiunilor de Mediu sunt 
obligatorii pentru ofilerii şi agentii de politie judiciară prevăzuti la atm . (1), precum şi cei 
prevăzuti la art. 6 alin. (1). Actele întocmite de aceştia din dispozitia scrisă a procurorului 
sunt efectuate în numele acestuia. 

(7) Ofiterii şi agentii de politie judiciară prevăzuti la alin. (1) au drepturile şi obligaliile 
prevăzute de loge pentru ofiterii de politie şi agentii de politie, cu exceptiile prevăzute în 
prezenta lege, şi beneficiază, în mod corespunzător, de drepturile prevăzute la art. 11 şi 23 
din Ordonanta de urgenlă a Guvernului nr. 27/2006 privind salarizarea şi alto drepturi ale 
judecătorilor, procurorilor şi altor categorii de personal din sistemul justitiei, aprobată cu 
modificări şi completări prin Legea nr. 45/2007, cu modificările şi completările ulterioare. 

(8) Atributiile prevăzute de lege pentru ministrul afacerilor interne privind drepturile şi 

răspunderile ce revin ofi(erilor şi agentilor de politie judiciară detaşati se exercită de 
procurorul-şef al Directiei de Investigare a Infractiunilor de Mediu. 

(9) Salarizarea ofiterilor şi agentilor de politie judiciară prevăzuti la alin. (1) se realizează 

potrivit dispozitiilor legale aplicabile ofilerilor şi agentilor de polilie judiciară din cadrul 
Directiei Nationale Anticoruptie. 

(10) Atributiile privind acordarea gradelor profesionale pentru ofiterii şi agentii de polilie 
judiciară detaşati se exercită de ministrul afacerilor interne, Ia propunerea procurorului-şef al 
Direcliei de Investigare a Infracliunilor de Mediu. 

(11) Procurorul-şef al Direcliei de Investigare a Infractiunilor de Mediu evaluează anual 
activitatea ofiterilor şi agenlilor de politiejudiciară detaşati în cadrul directiei. 

(12) Dispozitiile art. 6 din Legea nr. 364/2004 privind organizarea şi functionarea politiei 
judiciare, republicată, cu modificările ulterioare, se aplică în mod corespunzător în raport cu 
activitatea ofiterilor şi agenlilor de politiejudiciară prevăzuti la alin. (1). 



Art. 8 

(1) Direcfia de Investigare a lnfracfiunilor de Mediu se încadrează cu specialişti domeniul 
informatic, domeniul silvic, al calităfii apei, al calităfii aerului, at calităfii solului, al gestiunii 
deşeurilor, al emisiilor industriale, precum şi în alto domenii care fin de protecfia mediului, 
din dispozifia procurorilor direcfiei, pentru clarificarea unor aspecte tehnice sau de 
specialitate în activitatea de urmărire penală. 

(2) Specialiştii sunt numifi în cadrul Direcfiei de Investigare a Infracfiunilor de Mediu prin 
ordinal procurorului-şef al Direcf iei de Investigare a Infracfiunilor de Mediu. 

(3) Specialiştii prevăzufi la aim . (1) au calitatea de funcfionar public. 

(4) Specialiştii prevăzufi la aim . (I) îşi destăşoară activitatea sub directa conducere, 
supraveghere şi control nemijlocit al procurorilor din Direcfia de Investigare a lnfracfiunilor 
de Mediu şi au drepturile şi obligafiite prevăzute de lege pentru funcfionarii publici, cu 
excepfiile prevăzute în prezenta lege. Specialiştii beneficiază, în mod corespunzător, de 
drepturile prevăzute la art. 11 şi 23 din Ordonanfa de urgenjă a Guvernului nr. 27/2006, 
aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 45/2007, Cu modificările şi completările 
ulterio are. 

(5) Raportul de constatare întocmit din dispozifia scrisă a procurorului, precum şi procesul- 
verbal de efectuare a perchezifiei informatice întocmit de către specialiştii prevăzufi Ia 
alin.(1) constituie mijloace de probă, în condifiile Codului de procedură penală. 

Art. 9 

(1) Direcfia de Investigare a Infracliunilor de Mediu se încadrează cu personal asimilat 
judecătorilor şi procurorilor, personal auxiliar de specialitate, personal economic şi 
administrativ, în limita posturilor aprobate potrivit legii. 

(2) Salarizarea personalului auxiliar de specialitate este cea prevăzută de lege pentru aceleaşi 
categorii de personal at Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casafie şi Justifie. 

Art. 10 

Funcfia de procuror, ofifer sau agent de polifie judiciară dintre eel prevăzuli la art. 7 alin. (1), 
respectiv de specialist în cadrul Direcfiei de Investigare a Infracfiunilor de Mediu este 
incompatibilă cu once altă fiurcfie publică sau privată, cu excepfia fimcfiilor didactice din 
învăfământul superior. 

CAPITOLUL III: Competenfa Direc fiei de Investigare a Infracfiunilor de Mediu 

Art. 1.1 



(1) Stint de competenţa Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Mediu, indiferent de 
calitatea persoanei: 

a) infi•acţiunile prevăzute de art. 106 alin. (1) şi (2), art. 107 alin. (1), art. L071, art. 108 atm . 
(1), art. 109 alin (1), art. 110 din Legea 46/2008 privind Codul Silvic, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare. 

b) infracţiunile prevăzute de art. 52 din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2007 privind regimul 
ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a floret şi faunei sălbatice, cu 
modificările şi completările ulterioare. , 

C) infracţiunile prevăzute de art. 98, alin (1)-(5), din Ordonanţa de Urgenţă nr. 195/2005 
privind protecţia mediului, Cu modificările şi completările ulterioare. 

d) infracţiunile prevăzute de art. 81 din legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului 
înconjurător, cu modificările şi completările ulterioare. 

e) infracţiunile prevăzute de art. 92, alin (1)-(3), art. 93 alin (1) şi alin. (2), art. 95 alin (1) şi 
alin. (2), din legea nr. 107/1996 privind Legea Apelor, cu modificările şi completările 
ulterioare. 

f) infracţiunile prevăzrite de art. 63 Sin. (1) din legea 211/2011 privind regimul deşeurilor, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

g) infracţiunile prevăzute de art. 2— 8 din legea 101/2011 pentru prevenirea şi sancţionarea 
unor fapte privind degradarea mediului, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare. 

h) infracţiunile prevăzute de art. 42 alin. (1), art. 43, art. 44, art. 45 din legea 407/2006 
privind vânătoarea şi protecţia fondului cinegetic, Cu modificările şi completările ulterioare. 

i) infracţiunile prevăzute de art. 355 şi 356 din Legea nr. 286/2009 privind Codul Penal. 

(2) Pentru infracţiunile prevăzute la alin. (1) săvârşite de minori sau asupra minorilor, 
urmărirea penală se efectuează de procurori din cadrul Direcţiei de Investigare a 
Infracţiunilor de Mediu, anume desemnaţi de către procurorul general al Parchetului de pe 
lângă Înalta Curte de Casaţie şi Iustiţie. 

(3) Pentru infracţiunile prevăzute la alin (1) care au fost săvârşite în condiţiile prevăzute de 
art. 367 din Legea nr: 286/2009 privind Codul Penal referitor la Consituirea unui grup 
infracţional organizat, competenţa de efectuare a urmăririi penale aparţine Direcţiei de 
Investigare a Infracţiunilor de Mediu. 

(4) În cazul în care se'.dispune disjungerea in cursul urmăririi penale, procurorul din cadrul 
Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Mediu poate continua efectuarea urmăririi penale 
şi în cauza disjunsă. 

(5) Procurorii specializaţi din cadrul Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Mediu 
efectuează în mod obligatoriu urmărirea penală pentru infracţiunile prevăzute la alin. (1). 

CAPITOLUL IV: Dispoziţii procedurale 



Art. 12 

(I)Persoanele cu atribu(ii de conducere din instituţiile şi autorităţile publice competente cu 
proteclia mediului şi cele Cu funcţie de control sunt obligate să sesizeze Direc(ia de 
Investigare a Infrac(iunilor de Medju Cu privire la once date sau informa(ii din care rezultă că 
s-a săvârşit una dintre infrac(iunile atribuite prin prezenta loge în competenja Direc(iei de 
Investigare a Infrac(iunilor de Mediu. 

(2) Persoanele Cu atribu(ii de control sunt obligate ca în cursul efectuării actului de control, în 
situa(iile prevăzute la aljn. (1), să procedeze la asigurarea şi conservarea urmelor infrac(iunii, 
a corpurilor delicte şi a oricăror mijloace de probă ce pot servi organelor de urmărire penală. 

(3) Nerespectarea obliga(iilor prevăzute la aljn. (1)-(2) atrage răspunderea juridică, potrivit 
legii. 

Art. 13 

Dacă în cursul efectuării urmăririi penale procurorjj parchetelor de pe lângă instan(ele 
judecătoreşti constată că infrac(iunea care constituie obiectul cauzei este una dintre 
infrac(iunile atribuite prin prezenta lege în competen(a Direcliei de Investigare a 
Infracliunilor de Mediu, aceştia au obliga(ia de a sesiza de îndată procurorii acestui parchet. 

Art. 14 

Direc(ia de Investigare a Infrac(iunilor de Mediu este autorizată să dejină şi să folosească 
mijloace adecvate pentru ob(inerea, verificarea, prelucrarea, stocarea şi descoperirea 
informajiilor privitoare la infrac(iunile date în competenja sa, în condijiile legii. Once date şi 
informa(ii cc excedează competenlei direcjiei se transmit autorităţilor abilitate prin lege. 

Art. 15 

Persoana care a comis una dintre infrac(iunile prevăzute de prezenta lege în competen(a 
Direcliei de Investigare a Infracliunilor de Mediu, jar în timpul urmăririi penale denunjă şi 
facilitează identificarea şi tragerea la răspundere penală a altor participanxi la săvârşirea 
infrac(iunii beneficiază de reducerea la jumătate a limitelor pedepsei prevăzute de loge. 

Art. 16 

(1) Rechizitoriile întocmite de procurorii din cadrul serviciilor şi birourilor teritoriale ale 
Direc(iei de Investigare a Infracjiunilbr, de Mediu sunt verificate de procurorii-şefi ai acestor 
servicii on birouri. 

(2) Rechizitoriile întocmite de pracurorin-şefi ai birourilor teritoriale sunt verificate de 
procurorii-şefi ai serviciilor teritoriald;:iarĚînalipsa acestora de către procurorii şefi sec(ie. 



(3) Rechizitoriile întocmite de procurorii-şefi ai serviciilor teritoriale, precum şi cele 
întocmite de procurorii din cadrul seciiilor Direciiei de Investigare a Infraciiunilor de Mediu 
sunt verificate de procurorii-şefi ai seciiilor. 

(4) Când rechizitoriile sunt întocmite de procurorii-şefi ai seciiilor din cadrul Direciiei de 
Investigare a Infraciiunilor de Mediu, verificarea se face de procurorul-şef at Direciiei de 
Investigare a Infraciiunilor de Mediu. 

(5) Plângerea împotriva măsurilor luate sau a actelor efectuate de procuror on efeetuate pe 
baza dispoziiiilor date de acesta se rezolvă de procurorii ierarhic superiori prevăzuii la aim . 
(I)-(4). 

(6) Procurorii ierarhic superiori prevăzuii Ia aim . (1)-(4) exercită în mod corespunzător şi alte 
atribuiii prevăzute în Codul de procedură penală pentru procurorul ierarhic superior. 

(7) Conflictul de competeniă ivit între structurile din cadrul Direciiei de [nvestigare a 
Infraciiunilor de Mediu se soluiionează de către procurorul-şef al Direciiei de Investigare a 
Infraciiunilor de Mediu. 

(8) Procurorul general at Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaiie şi Justiiie 
soluiionează conflictele de competeniă ivite între Direciia de Investigare a Infraciiunilor de 
Mediu şi celelalte structuri sau unităii din cadrul Ministerului Public. 

Art. 17 

Procurorii din cadrul structurii centrale a Direciiei de Investigare a Infraciiunilor de Mediu 
pot prelua, în vederea efectuării urmăririi penale, cauze de competenia structurilor teritoriale 
ale direciiei, din dispoziiia motivată a procurorului-şef at Direciiei de Investigare a 
Infraciiunilor de Mediu. 

CAPITOLUL V: Dispoziiii tranzitorii şi finale 

Art. 18 

(1) Direciia de Investigare a Infraciiunilor de Mediu funciionează cu următorul număr maxim 
de posturi: 

a) 295 de posturi de procuror; 

b) 40 de posturi de specialişti; 

c) 270 personal auxiliar de specialitate, economic şi administrativ; 

d) 40 de ofiieri şi agenţi de poliiiejudiciară. 

d) 290 de ofiieri şi agenii de poliiie judiciară, ce urmează a fi desemnaii în următorii 5 ani, 
câte 50 pe an. 

(2) Numărul de posturi prevăzut la alin. (1) include necesarul pentru toate structurile Direciiei 
de Investigare a Infraciiunilor de Mediu. 



(3) Numărul maxim de posturi at Direcliei de Investigare a Infracliunilor de Mediu poate f 
mărit prin hotărâre a Guvemului. 

(4) Număml procurorilor, oflerilor şi agenlilor de polilie judiciară, al specialiştilor, at 
personalului asimilatjudecătorilor şi procurorilor, at personalului auxiliar de specialitate şi al 
personalului economic şi administrativ încadrat în structurile Direcliei de [nvestigare a 
Infracliunilor de Mediu este stabilit de procurorul-şef al Direcliei de Investigare a 
Infracliunilor de Mediu, în funclie de volumul şi de complexitatea activitălii, în limita 
numărului maxim de posturi. 

Art. 19 

(1) Procurorul-şef al Direcliei de Investigare a Infracliunilor de Mediu este ordonator terliar 
de credite. 

(2) Finanlarea cheltuielilor curente şi de capital ale Direcliei de Investigare a Infracliunilor de 
Mediu se asigură integral de la bugetut de stat, fondurile destinate direcliei fiind evidenliate 
distinct în bugetut Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casalie şi Justilie. 

Art. 20 

Anual se constituie un depozit în valoare de cel pulin 2.000.000 Lei pentru acliuni privind 
organizarea şi constatarea infracliunilor flagrante sau ocazionate de folosirea investigatorilor 
sub acoperire, a informatoritor on colaboratorilor acestora, la dispozilia procurorutui şef al 
Direcliei de Investigare a Infracliunilor de Mediu, iar modul său de gestionare şi de utilizare 
se va stabili prin ordin al procurorutui şef al Direcliei de Investigare a Infracliunilor de 
Mediu. 

Art. 21 

Direclia de Investigare a Infracliunilor de Mediu elaborează anual tin raport privind 
activitatea destăşurată, pe care îl prezintă Consitiului Superior at Magistraturii şi ministrului 
justiliei, nu mai târziu de luna februarie a anului următor. Ministrul Justiliei va prezenta 
Parlamentului concluziile asupra raportului de activitate al Direcliei de Investigare a 
Infracliunitor de Mediu. 

Art. 22 

Toate actele procesuale sau procedurale, precum şi toate lucrările, inclusiv actele de sesizare 
a instanlelor de judecată efectuate până la data intrării în vigoare a prezentei legi cu 
respectarea dispoziliilor legate în vigoare la data îndeplinirii Ion sunt şi rămân valabile. 

Art. 23 



(1) Dispozijiile Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 304/2004, republicată, cu modificările 

şi completările ulterioare, precum şi ale Legii nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al 
Magistraturii, republicată, Cu modificările ulterioare, se aplică în mod corespunzător şi 

Direcjiei de Investigare a Infracjiunilor de Mediu. 

(2) Prin Rogulamentul de organizare şi funcjionare a Direcjiei de Investigare a Infracjiunilor 
de Media se stabilesc: . 

a) organizarea administrativă a Direcjiei de Investigare a Infrac(iunilor do Mediu; 

b) atribujiile conducerii, procurorilor şefi, ale procurorilor, precum şi ale celorlalte categorii 
de personal; 

c) organizarea şi modul de desfăşurare ale activităjii colegiului de conducere şi a adttnărilor 

generale ale procurorilor direcjiei; 

d) ierarhia frtnc(iilor administrative în cadrul direcjiei; 

e) modul de organizare, funcjionarea şi atribujiile compartimentelor auxiliare de specialitate 
din cadrul direcjiei; 

f) modul de organizare, funcjionarea şi atribujiile departamentului economico-financiar şi 

administrativ din cadrul direcjiei. 

(3) Regulamentul de otganizare şi funcjionare a Direcjiei de [nvestigare a Infracjiunilor de 
Mediu se va adopta în'termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, prin 
ordin at ministrului justijiei, la propunerea procurorului şef at Direcjiei de Investigare a 
Infracjiunilor de Mediu, cu avizul Secjiei pentru procurori a Consiliului Suporior al 
Magistraturii. : 

Art. 24 

Fondurile necesare aplicării dispozijiilor prezentei legi se asigură din bugetut aprobat pentru 
Ministenxl Public. 

Art. 25 

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 completează după cum urmează: 

1.Alineatul (4) al articolului 39 se modifică şi va avea următorul cuprins: 

„(4) Din comisiile de evaluare a procurorilor de la Parchotul de pe lângă Înalta Curte de 
Casajie şi Justijie, inclusiv a color din cadrul Direcjiei de Investigare a Infracjiunilor de 
Criminalitate Organizată Şi Terorism, Direcjiei Najionale Anticorupjio Şi Direcjiei de 
Investigare a Infracjiunilor de Mediu, fac parte procurorul general at Parchetului de pe lângă 

Înalta Curte de Casajie şi Justijio on prim-adjunctul sau adjunctul acestuia, procurorul şef al 
Direcjiei de Investigare a Infracjiunilor de Criminalitate Organizată Şi Terorism, procurorul 
of at Direcjiei de Investigare a Infracjiunilor de Mediu Şi procurorul of al Direcjiei 

Najionale Anticorupjie sau adjuncjii acestora, procurorii şefi de secjie, precum şi procurori 



desemnaţi, după caz, de colegiul de conducere at Parchetului de pe lângă Înalta Curte de 
Casaţie şi Justiţie, de colegiul de conducere al Direcţiei Naţionale Anticorupţie, de colegiul 
de conducere al Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi 
Terorism sau de cel al Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Mediu." 

2. Titlul Secţiunii a 3-a a Capitolului V de la Titlul II, se modifică şi va avea următorul 
cuprins: 

„SECŢIUNEA a 3-a 

Promovarea în funcţia de judecător la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi numirea în funcţiile 
de conducere din cadrul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, Parchetului de pe lângă Înalta 
Curte de Casatie şi Justiţie, Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate 
Organizată şi Terorism, Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Mediu şi Parchetului 
Naţiona! Anticorupţie" 

3. Alineatele (1), (4) şi (5) ale articolului 54 se modifucă şi vor avea următorul cuprins: 

„(1) Procurorut general a! Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, prim- 
adjunctul şi adjunctul acestuia, procurorut şef al Direcţiei Naţionale Anticorupţie, adjuncţii 
acestuia, procurorul şef at Direcţiei de Investigare a[nfracţiunilor de Criminalitate Organizată 
şi Terorism, adjuncţii acestuia, procurorul şef at Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de 
Mediu, adjuncţii acestuia, precum şi procurorii şefi de secţii ai acestor parchete sunt numiţi 
de Preşedintele României, la propunerea ministrului justiţiei, cu avizul Secţiei pentru 
procurori a Consiliului Superior at Magistraturii, dintre procurorii care au o vechime minimă 
de 15 ani în fnncţia de judecător sau procuror, pe o perioadă de 3 ani, cu posibilitatea 
reînvestirii o singură dată 

(4) Revocarea procurorilor din funcţiile de conducere prevăzute la aim . (1) se face de către 
Preşedinte!e României, la propunerea ministrului justiţiei, care se poate sesiza din oficiu, la 
cererea adunării generale sau, după caz, a procurorului general al Parchetutui de pe lângă 
Înalta Curte de Casaţie şi Justtţie on a procurorului general at Direcţiei Naţionale 
Anticorupţie on Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi 
Terorism, on Direcţiei de Investigare a lnfracţiunilor de Mediu, cu avizul Secţiei pentru 
procurori a Consiliului Superior at Magistraturii, pentru motivele prevăzute la art. 51 alin. 
(21, care se ap!ică în mod corespunzător. 

(5) De la data încetării mandatu!ui funcţiei de conducere, procurorii prevăzuţi la alin. (1) îi 
redobândesc gradul profesional de execuţie şi salarizarea corespunzătoare acestuta avute 
anterior sau pe cote dobândite ca urmare a promovării, în condiţii!e legii, în timpul 
des%urării activităţii în cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, at 
Direcţiei Naţionale Anticorupţie, a! Direcţiei de [nvestigare a Infracţiunilor de Criminalitate 
Organizată şi Terorism on al DirecţieledSInvestigare a Infracţiunilor de Mediu." 

4. Alineatele (1), (2), (4) şi (5) alle amtleolului 55 se modifică şi vor avea următorul 
cuprins: 



„(1) Numirea în alto funcţii de conducere decât cele prevăzttte la art. 54 în cadrul Parchetului 
de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, al Direcţiei Naţionale Anticorupţie, al Direcţiei 
de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism şi at Direcţiei de 
Investigare a Infracţiunilor de Mediu, se face pe o perioadă de 3 ani, cu posibilitatea 
reînvestirii o singură dată, de către Secţia pentru procurori a Consiliului Superior at 
Magistraturii, la propunerea procurorului general at Parchetului de pe lângă Înalta Carte de 
Casaţie şi Justiţie, a procurorului şef at Direcţiei Naţionale Anticorupţie, a procurorului şef al 
Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism sau a 
procurorului of a[ Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Mediu, după caz. 

(2) Pontru numirea în fimcţiile de conducere prevăzute la aim . (1) este necesară recomandarea 
conducătorului secţiei on, după caz, al direcţiei din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta 
Curte de Casaţie şi Justiţie, Direcţiei Naţionale Anticorupţie, Direcţiei de Investigare a 
Irifracţiunilor de Criminatitate Organizată şi Terorism, sau Direcţiei de Investigare a 
Infracţiunilor de Media undo urmează să fie numit procurorul. 

(4) Revocarea din funcţiile de conducere a procurorilor numiţi potrivit alin. (1) se dispune de 
Secţia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii, din oficiu sau la propunerea 
procurorului general at parchetuhti de po lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, a 
procurorului of at Direcţiei Naţionale Anticorupţie, a procurorului of at Direcţiei de 
Investigare a Infracţiunitor de Criminalitate Organizată şi Terorism, a procurorului Direcţiei 

de Investigare a Infracţiunilor de Mediu sau, după caz, pentru motivele prevăzute la art. 
51 aim . (2), care se aplică în mod corespunzător. 

(5) Propunerea prevăzută la alin. (4) poate ft formulată din oficiu sau la sesizarea adunărilor 

generate on a conducătorilor secţiilor on, după caz, al direcţiei din cadrul Parchetului de pe 
lângă Înalta Curte de Casatie şi Justiţie, Direcţiei Naţionale Anticorupţie, Direcţiei de 
Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism sau Direcţiei de 
Investigare a Infracţiunilor de Media.” 

5. La alineatul (32) al articolului 58, litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins: 

„c) decontarea chiriei, în limita plafonului stabilit anual, potrivit limitei bugetului alocat în 
acest scop, prin logea bugetului de stat, prin ordin comun al ministrului justiţiei, at 
preşedintelui Consiliului Superior al Magistraturii, al preşedintelui Înaltei Curţi de Casaţie şi 
Justiţie, at procurorutui general al Parchetului de pe tângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, 
al procurorului-şef al Direcţiei Naţionale Anticorupţie, al procurorului of at Direcţiei de 
Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism şi al procurorului şef al 
Direcţiei de Investigare a Infracţiunitor de Media." 

Art. 26 

Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată în Monitorul Oficial at 
României, Partea I, nr. 827 din 13 septembrie 2005, cu modificările şi completările ulterioare, 
se completează după cum urmează: 

1. Alineatul (3) al articolului 65 se modifică şi va avea următorul cuprins: 

"(3) Controlul exercitat de procurorul general at Parchetului de pe lângă Înalta Cut-to de 
Casaţie şi Justiţie, de procurorul-of al Direcţiei Naţionale Anticorupţie, de procurorul-şof at 



Direcţiei de Investigate a Infracţiuni!or de Criminalitate Organizată şi Terorism, de 
procuroml-şef at Direcţiei de Investigare a Infracţiuni!or de Mediu sau de procurorul general 
al parchetului de pe !ângă curtea de ape! asupra procurorilor din subordine se poate realiza 
direct sau prin procurori anume desemnaţi." 

2. Alineatul (11) al articolului 66'se modifică şi va avea următorul cuprins: 

„(11) Pentru ofiţerii şi agenţii de po!iţie judiciară detaşaţi în cadru! Direcţiei de Investigare a 
Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism, Direcţiei de Investigate a 
Infracţiuni!or de Mediu şi Direcţiei Naţionale Anticorupţie sunt ap!icabi!e dispoziţii!e 
prevăzute în Iegile specia!e aplicabile acestora." 

3. După articolul 794 se introduce o nouă secţiune, secţiunea 12 „Direcţia de Investigate 
a Infracţiunilor de Mediu", cuprinzând patru articole no!, articolele 795- 798, cu 
următorul cuprins: 

„SEC">,IUNEA 1' 

Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Mediu 

Art. 795 - (1) În cadrul Parchetului de pe !ângă Îna!ta Curte de Casaţie şi Justiţie funcţionează 
Direcţia de Investigare a Inftacţiunilor de Mediu, ca structură specializată în combaterea 
criminalităţii de mediu. 

(2) Direcţia de Investigare a Infracţiuni!or de Mediu se încadrează cu procurori numiţi prin 
ordin al procurorului-şef al acestei direcţii, cu avizul Secţiei pentru procurori a Consitiu!ui 
Superior at Magistraturii, în !imita posturilor prevăzute în statu! de funcţii, aprobat potrivit 
legii. 

(3) Pentru a fi numiţi în cadrul Direcţiei de Investigate a Infracţiuni!or de Mediu, procurorii 
trebuie să aibă o bună pregătire profesională, o conduită morală ireproşabi!ă, o vechime de 
eel puţin 6 ani în funcţia de procuror sau judecător şi să fi fost declaraţi admişi în urma 
interviu!ui organizat de comisia constituită în acest scop. 

(4) La interviu poate participa once procuror care îndeplineşte condiţiile prevăzute la atin. 
(3). 

(5) Interviul constă în verificarea pregătirii profesionale, a capacităţii de a !ua decizii şi de a- 
şi asuma răspunderea, a rezistenţei la stres, precum şi a altor calităţi specifice. 

(6) La eva!uarea candidaţilor vor fi avute în vedere şi activitatea desfăşurată de procurori, 
cunoaşterea une! !imbi străine şi cunoştinţete de operare pe calcu!ator. 

(7) Comisia prevăzută !a alin. (3) este numită prin ordin a! procurorului-şef al Direcţiei de 
Investigate a lnfracţiuni!or de Mediu şi este formată din 3 procuroti din cadru! Direcţiei. Din 
comisie pot face parte şi specia!işti în psihologie, resurse umane şi alte domenii. 

(8) Procurorul-şef a! Direcţiei de Investigare a Infracţiuni!or de Mediu evaluează,.artua!, 
rezu!tatele obţinute de procurorii Direcţiei de tnvestigare a Infracţiuni!or de Mediu. ; 



(9) Procurorii numili în cadrul Direcliei de Investigare a Infracliunilor de Mediu pot fr 
revocali prin ordin al procurorttlui-şef at acestei direclii, cu avizul Secliei pentru procurori a 
Consiliului Superior al Magistraturli, în cazul exercitării necorespunzătoare a atribuliilor 
specifice func(iei sau în cazut aplicării unei sancliuni disciplinare. 

(10) La data încetării activitălii în cadrul Direcliei de Investigare a Infracliunilor de Mediu, 
procurorul revine la parchetul de undo provine sau la alt parchet undo are dreptul să 

func(ioneze potrivit legii. 

(11) De Ia data revenirii la parchetul de Linde provin sau la alt parchet undo au dreptul să 
funclioneze potrivit legii, procurorii care au activat în cadrul Direcliei de Investigare a 
Infracliunilor de Mediu îşi redobândesc gradul profesional de execulie şi salarizarea 
corespunzătoare acestuia avute anterior sau pe cele dobândite ca urmare a promovării, în 
condi(iile Iegii, în timpul desfăşurării activitălii în cadrul acestei direclii. 

(12) Atribuliile, competenla, structura, organizarea şi funclionarea Direcliei de Investigare a 
Infracliunilor de Mediu sunt stabilite prin loge specială. 

(13) Dispoziliile art. 48 alin. (10) şi (I1) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor 

şi procurorilor, republicată, Cu modificările şi completările ulterioare, se aplică în mod 
corespunzător. ' 

Art. 796 - (1) În cadrul Direcliei de Investigare a Infracliunilor de Mediu fimclionează 

colegiul de conducere, care hotărăşte asupra problemelor generals de conducere ale acestei 
direclii. 

(2) Colegiul de conducere al Direcliei de Investigare a Infracliunilor de Mediu este constituit 
din procurorul-şef, unit! dintre adjunclii acestuia şi 5 procurori aleşi în adunarea generală a 
procurorilor. 

(3) Dispoziliile art. 49 all . (3)-(7) se aplică în mod corespunzător. 

Art. 797

(1) Adunarea generală a procurorilor Direcliei de Investigare a Infracliunilor de Mediu se 
convoacă de către procurorul-şef al acestei direclii, anual sau on de câte on este necesar. 

(2) Dispozilille art. 51 se aplică în mod corespunzător. 

Art. 798 - Direclia de Irivestigare a Infracliunilor de Mediu elaborează anual un raport privind 
activitatea desfăşurată, pe care îl prezintă secliei pentrtt procurori a Consiliului Superior al 
Magistraturii şi ministrului justiliei, nu mai târziu de luna februarie a anului următor. 
Ministrul justiliei va prezenta Parlamentului concluziile asupra raportului de activitate a! 
Direcliei de Investigare a Infracliunilor de Mediu." 

4. Alineatul (3) al articolului 116 se modifică şi va avea următorul cuprins: 

„ (3) Curlile de apel şi parchetele de pe lângă aceste curţi, Înalta Cwte de Casalie şi Justilie, 
Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casalie şi Justilie şi Direclia Nalională Anticoruplie, 
Direclia de Investigare a Infracliunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism, precum şi 

Direclia de Investigare a Infracliunilor de Mediu au, de asemenea, în structură un 



compartiment de documentare şi 'in compartiment de informatică juridică. Compartimentele 
de informatică juridică se pot organiza şi în structura tribunalelor, a tribunalelor specializate, 
a judecătoriilor şi a parchetelor de pe lângă aceste instanţe." 

5. Alineatul (3) al articolului 118 se modifică şi va avea următorul cuprins: 

„(3) La curţile de apel, tribunale, tribunale specializate şi parchetele de pe lângă acestea, 
compartimentele în care îşi desfăşoară activitatea personalul auxiliar de specialitate sunt 
conduse de prim-grefieri, jar la secţiile Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi 
Justiţie, la secţiile Direcţiei Naţionale Anticorupţie, ale Direcţiei de Investigare a 
Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism şi ale Direcţiei de Investigare a 
Infracţiunilor de Mediu, la judecătorii şi parchetele de pe lângă acestea, de grefieri-şefi." 

6. Alineatele (1) şi (3) ale articolului 120 se modif5că şi vor avea următorul cuprins: 

„(1) În vederea informatizării activităţii instanţelor şi parchetelor, preşedintele Înaltei Curţi 
de Casaţie şi Justiţie, ministrul justiţiei, procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta 
Curte de Casaţie şi Justiţie sau, după caz, procurorul-şof al Direcţiei Naţionale Anticorupţie, 
procurorul-şof at Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi 
Terorism şi procurorul-şef al Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Media iau măsuri 
pentru dotarea tehnică corespunzătoare a acestora. 

(3) În cazul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, al Direcţiei Naţionale Anticorupţie, al Direcţiei 
de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism şi al Direcţiei de 
Investigare a Infracţiunilor de Mediu, avizul prevăzut la aljn (2) nu este necesar." 

7. Articolul 124 se modifică şi va avea următorul cuprins: 

„Art. 124. Modal de utilizare a personalului de poliţie pentru asigurarea protecţiei 
judecătorilor şi procurorilor, precum şi modul de utilizare a personalului Jandarmeriei 
Române pentru asigurarea pazei sediilor instanţelor judecătoreşti şi parchetelor, a bunurilor şi 
valorilor aparţinând acestora, supravegherea accesului şi menţinerea ordinii interioare se 
stabilesc prjn protocol încheiat între Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Parchetul de pe lângă 
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Direcţia Naţională Anticorupţie, Direcţia de Investigare a 
Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism, Direcţia de Investigare a Infracţiunilor 
de Mediu sau, după caz, Ministerul Justiţiei şi Ministerul Afacerilor Interne.,, 

8. Alineatul (1) al articoluluf 125 se m;odifică şi va avea următorul cuprins: ,. 
„(1) Înalta Curte de Casaţie şi Justtiţie;: Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi 
Justiţie, Direcţia Naţională Anticormpţie, : Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de 
Criminalitate Organizată şi Terorisir;,Dihiecţia de Investigare a Infracţiunilor de Mediu curţile 
de apel, parchetele de pe lângă curţile: d'e: apel, tribunalele şj parchetele de pe lângă tribunale 
au în structură câte un departament -e.conomico-fmanciar şi administrativ, condus de un 
manager economic" 

~~ 



9. La alineatul (1) al articolului 126, după litera e) se adaugă o nouă literă f), Cu 

următorul euprins: 

„ t) Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Mediu, pentru managerul economic a! aceste! 
directii." 

10. Alineatele (4) şi (5) ale articolului 126 se modifică şi vor avea următorul cuprins: 

„ (4) Personalul din cadrul departamentului economico-fmanciar şi administrativ este 
încadrat de către preşedintele Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, procuroru! general at 
Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, procurorul-şef a! Direcţiei 
Naţionale Anticorupţie, procurorul-şof at Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de 
Critninalitate Organizată şi Terorism, procurorul şef at Direcţiei de Investigare a 
Infracţiunilor de Mediu, preşedintele curţii de ape! sau, după caz, procurorul general al 
parchetului de pe lângă curtea de apel. 

(5) Concursul prevăzut la aim . (1) şi (4) se organizează potrivit unut regulament aprobat de 
preşedintele Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, de ministru! justiţiei, de procurorul general at 
Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie sau, după caz, do procuroru!-şef at 
Direcţiei Naţionale Anticorupţie, at Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminatitate 
Organizată şi Terorism 

on a! Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Mediu." 

11. Alineatul (3) al articolului 132 se modifică şi va avea următorul cuprins: 

„ (3) Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Direcţia Naţională Anticorupţie, 
Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism şi Direcţia de 
Investigare a Infracţiunilor de Mediu îi elaborează propriile proiecte de buget anual. În 
bugetul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie sunt cuprinse şi bugetele 
parchetelor dope lângă celelalte instanţe judecătoreşti." 

12. Alineatul (2) al articolului 133 se modifică şi va avea următorul cuprins: 

„ (2) Preşedintele Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie şi preşedinţii curţilor de apel, împreună 
cu ministrul justiţiei, procurorul general a! Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi 
Justiţie sau, după caz, procurorul-şof a! Direcţiei Naţionale Anticorupţie, procuroru!-şef at 
Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism, procuroru!- 
şef at Direcţiei de Investigare a Infracţiunitor de Mediu analizează anual volumu! de 
activitate al instanţelor şi parchetelor şi, în funcţie de rezultatele anatizei, iau măsuri pentru 
suplimentarea satt reducerea numărului de posturi, cu acordul Secţlei pentru judecători sau al 
Secţiei pentru procurori a Consiliului Superior at Magistraturii, după caz." 

13. La alineatul (1) al. articolului 1341, litera b) se modifică şi va avea următorul 
cuprins: . 



„b) numirii ca procuror în cadrul Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate 
Organizată şi Terorism, at Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Mediu on at Direcţiei 

Naţionale Anticorupţie;” 

14. Alineatul (2) at articolului 138 se modifică şi va avea următorul cuprins: 

„ (2) Guvernul, Consiliul General al Municipiului Bucureşti, consiliile jttdeţene şi consiliile 
locale, cu sprijinul prefecturilor, pun la dispoziţia Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, a 
Ministemlui Justiţiei, a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, a Direcţiei 
Naţionale Anticorupţie, a Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată 
şi Terorism şi a Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Mediu sediile necesare bunei 
funcţionări a instanţelorjudecătoreşti şi a parchetelor.,, 

15. La alineatul (1) al articolului 140 litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins: 

„a) organizarea administrativă a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi 

Justiţie, a Direcţiei Naţionale Anticorupţie, a Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor 

de Criminalitate Organizată şi Terorism, a Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de 
Mediu a parchetelor de pe lângă curţile de apel, tribunale, tribunale pentru minori şi 

familie şi judecătorii;" 

16. Alineatul (2) at articolului 140 se modifică şi va avea următorul cuprins: 

„(2) Regulamentul de ordine interioară prevăzut la alin. (1) se aprobă de Secţia pentru 
procurori a Consiliului Superior al Magistraturii, la propunerea procurorului general al 
Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie sau, după caz, a procurorului-şef at 
Direcţiei Naţionale Anticorupţie, a procurorului-şef at Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor 
de Criminalitate Organizată şi Terorism, on a procurorului-şof al Direcţiei de Investigare a 
Infracţiunilor de Mediu, cu avizul ministrului justiţiei." 

Art. 27. 

Legea nr. 314/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr. 628 din O1 septembrie 2012, cu modificările şi completările 
ulterioare, se completează după cum urmează: 

1. Litera a) a articolului 5 se modifică şi va avea următorul cuprins: 

„a) 1 procuror de la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, de la Direcţia 
Naţionată Anticorupţie, de la Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate 
Organizată şi Terorism sau de la Direcţia de Investigare a Infracţiunitor de Mediu;" 



2. Alineatul (4) al articolului 7 se modifică şi va avea următorul cuprins: 

„(4) Candidaturile se depun la Colegiul de conducere al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, 

respectiv la Colegiul de conducere at Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi 

Justiţie, inclusiv pentru procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie, ai Direcţiei de 
Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism şi ai Direcţiei de 
Investigate a Infracţiunilor de Mediu, precum şi Ia colegiile de conducere ale curţilor de apel 

on ale parchetelor de pe lângă acestea, însoţite de: " 

3. Alineatele (2) şi (3) ale articolului 8 se modifică şi vor avea următorul cuprins: 

„(2) Procurorii de la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, procurorii de la 
Direcţia Naţională Anticorupţie, procurorii de la Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de 
Criminalitate Organizată şi Terorişm şi procurorii de la Direcţia de Investigare a 
Infracţiunilor de Mediu aleg, în adunarea generală comună a procurorilor din acestea, prin vot 
secret, direct şi personal, un membru pentru Consiliul Superior al Magistraturii dintre 
procurorii care şi-au depus candidatura. În cadrul adunării generale votează şi procurorii din 
structurile teritoriale ale acestor parchete. 

(3) Sunt aleşi ca membri ai Consiliului Superior al Magistraturii 2 judecători de la Înalta 
Curte de Casaţie şi Justiţie, un procuror de la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi 

Justiţie, sau de Ia Direcţia Naţională Anticorupţie, de la Direcţia de Investigare a 
Infracţiunilor de Criminalitate Organizată Şi Terorism on de la Direcţia de Investigare a 
Infracţiunilor de Mediu; care au obţinut majoritate de voturi în adunările generale." 

4. La alineatul (2) al articolului 40, literele a), b) şi c) se modifică şi vor avea următorul 
cuprins: 

„a) la propunerea mini'strului justiţiei, înaintează Preşedintelui României propunerea pentru 
numirea procurorului general at Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, 
prim- adjunctului şi adjunctului acestuia, procurorului of at Direcţiei Naţionale Anticorupţie, 
adjuncţii acestuia, procurorului of at Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate 
Organizată şi Terorism, adjuncţii acestuia, procurorului of at Direcţiei de Investigare a 
Infracţiunilor de Mediu şi adjuncţii acestuia ; 

b) avizează propunerea ministrului justiţiei de numire şi revocare a procurorului general al 
Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, a procurorului of al Direcţiei 
Naţionale Anticorupţie, a adjuncţilor acestora, a procurorului şef al Direcţiei de Investigare a 
Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism Şi a adjuncţilor acestuia, precum şi a 
procurorului of al Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Mediu şi a adjuncţilor acestuia; 

c) avizează propunerea ministrului justiţiei de numire şi revocare a procurorilor şefi de secţii 
ai Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Direcţiei Naţionale Anticorupţie, 
Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism şi Direcţiei 
de Investigare a Infracţiunilor de Mediu;,, 

5. La alineatul (2) al articolului 41, litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins: 



„a) aprobă propunerea procurorului general at Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie 
şi Justiţie, a procurorului şef at Direcţiei Naţionale Anticorupţie, a procurorului şef at 
Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism, a 
procurorului şef al Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Mediu de înfiinţare şi 
desfiinţare a secţiilor în cadrul parchetelor;” 

Art.28 

Legea nr 46/2008 privind Codul silvic republicată în Monitorul Oficial at României, Partea I, 
nr. 611 din 12 august 2015, cu modificările şi completările ulterioare, se completează după 
cum urmează: 

1. Alineatul 2 al art. 113 se modi6că şi va avea următorul cuprins: 

"(2) Conducătorul unităţii sau at instituţiei prevăzute la alin. (1) transmit actul de constatare 
la Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Mediu" 

Această lege a fort adoptată de Parlamentul României, cit respectarea prevederilor 
art. 75a11n. (I) şi ale art. 76 aim . (1) din ConstituliaRomdniei, republicată. 

Preşedintele Camerei Deputa(ilor, 

Ion-Marcel Ciolacu 

Preşedintele Senatului, 

Titus Corlăţean 


