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PRIM MINISTRU

Domnule pre$edinte,

In conformitate cu prevederile art. Ill alin. (1) din Constitutie, 
Guvemul Romaniei formuleaza urmatorul

PUNCT DE VEDERE

referitor la propunerea legislativa pentru desfUnfarea Secfiei pentru 

investigarea infractiunilor din justitie din cadrul Parchetului de pe Idngd 

Inalta Curte de Casafie §i Justifie, iniliata de domnul deputat USR Ion 

Stelian impreuna cu un grup de parlamentari USR (Plx.288/2019).

I. Principalele reglementari

Initiativa legislativa are ca obiect de reglementare desfiintarea Sectiei 

pentru investigarea infractiunilor din justitie, propunandu-se si adoptarea 

unor masuri menite sa duca efectiv la incetarea activitatii Sectiei si la 

transferul activitatii acesteia catre Parchetele care preiau cauzele de 

competenta sectiei, dupa cum urmeaza:
- procurorii care la data intrarii in vigoare a legii, isi desfa^oara 

activitatea in cadrul Sectiei, revin la parchetele de unde provin sau se 

incadreaza la alte parchete unde au dreptul sa functioneze, potrivit legii; de 

la data revenirii la parchetele de unde provin, procurorii care au activat in 

cadrul Sectiei isi redobandesc gradul profesional de executie si salarizarea 

corespunzatoare acestuia avute anterior sau pe cele dobandite ca urmare a 

promovarii, in conditiile legii, in timpul desfa§urarii activitatii in cadrul 

Sectiei;



- la data intrarii in vigoare a legii, inceteaza detasarile ofiterilor si 
agentilor de politic judiciara din cadrul Sectiei;

- specialistii cu statut de functionar public din cadrul Sectiei, angajati 

in temeiul art. 88'’ din Legea nr. 304/2004privind organizarea judiciard, 
republicatd, cu modificdrile si completdrile ulterioare, se elibereaza din 

functie cu aplicarea dispozitiilor corespunzatoare din Legea nr. 188/1999 

privind Statutul functionarilor publici, republicatd, cu modificdrile f 

completdrile ulterioare\
- de la data intrarii in vigoare a legii cauzele aflate in lucru la Sectia 

pentru investigarea infractiunilor din justitie, precum si dosarele 

solutionate pana la aceasta data, se predau prin dispozitia procurorului 

general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie catre 

unitatile de Parchet competente, potrivit legii.

II. Observatii

1. Prin dispozitiile art. I pet. 45 din Legea nr. 207/2018 pentru 

modificarea si completarea Legii nr. 304/2004 privind organizarea 

judiciard, cu modificdrile fi completdrile ulterioare a fost infiintata in 

cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, Sectia 

pentru investigarea infractiunilor din justitie, structura de parchet care are 

competenta exclusiva de a efectua urmarirea penala in cauzele care au ca 

obiect infractiunile savarsite de judecatori ^i procurori, inclusiv judecatorii 

si procurorii militari §i cei care au calitatea de membri ai Consiliului 

Superior al Magistraturii (CSM).
Cu privire la inflintarea Sectiei, prin Decizia nr. 33/2018 referitoare 

la obieefia de neconstitufionalitate a dispozifiilor Legii pentru modificarea 

fi completarea Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciard, instanta 

de contencios constitutional a respins ca neintemeiate o serie de critici de 

neconstitutionalitate referitoare la inflintarea si functionarea acesteia si a 

retinut faptul aceasta are ca scop crearea unei structuri specializate, 
cu un obiect determinat de investigatie, si constituie o garantie legald a 

principiului independentei justitiei, sub aspectul componentei sale 

individuale, independenta judeedtorului. Se asigurd, pe aceastd cale, o 

protectie adeevatd a magistratilor impotriva presiunilor exercitate asupra



lor, impotriva abuzurilor sdvdr^ite prin sesizdri/denunturi arbitrare si se 

asigurd o practicd unitard, la nivelul acestei structuri de parchet, cu 

privire la efectuarea actelor de urmdrire penald pentru infractiunile 

sdvdrsite de magistrate
Urmare masurilor adoptate prin Ordonanta de urgentd a Guvernului 

nr. 90/2018 privind unele mdsuri pentru opera/ionalizarea Sec/iei pentru 

investigarea infracfiunilor din justice, Sectia a inceput sa functioneze cu 

data de 23 octombrie 2018.

2. Cu referire la prevederea conform careia ,,Specialistii cu statut de 

functionar public din cadrul Sectiei de investigare a infractiunilor din 

justitie, angajati in temeiul art. 88^^ din Legea nr. 304/2004, se elibereazd 

din functie cu aplicarea dispozitiilor corespunzdtoare din Legea 

nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici. ”, consideram, din 

punct de vedere al principiilor generale de legiferare, ca initiativa 

legislative ar fi trebuit sa contina dispozitii privind mentinerea raporturilor 

de munca sau de serviciu ale persoanelor incadrate in cadrul Sectiei, pe 

perioada nedeterminata, pe alte fimctii decat cele de procurer - personal 

auxiliar/conex, personal contractual, functionari publici -, tinand seama ca 

propunerea nu avea in vedere si reducerea schemelor de personal ale 

Parchetelor cu posturile de acest fel din cadrul Sectiei, precum si de faptul 

ca, in regula generala, atunci cand o autoritate publica se desfiinteaza, cu 

preluarea activitatii sale de catre o alta autoritate publica existenta, masura 

reorganizarii este insotita de preluarea personalului existent in cadrul 

entitatii supusa desfiintarii.

3. Parlamentul Romaniei a dezbatut intr-un cadru larg Legea 

nr. 207/2018 - in cadrul Comisiei speciale comune a Senatului si Camerei 

Deputafilor pentru sistematizarea, unificarea si asigurarea stabilitatii 

legislative in domeniul justitiei. In cadrul dezbaterilor privind legile 

justitiei, Comisia a lansat invitatii de participare la dezbateri asociatiilor 

profesionale ale judecatorilor §i procurorilor, Uniunii Barourilor din 

Romania, autoritatilor judecatoresti (CSM, ICCJ, Ministerul Public) si 
reprezentantilor mediului academic. De asemenea, toate propunerile si 

observatiile primite au fost comunicate si introduse in tabele de lucru, in



raport de care s-au desfasurat dezbaterile din sedinte, tabele vizionate si 

puse la dispozitia reprezentantilor mass-media.

Ill; Punctul de vedere al Guvernului

Parlamentul va decide asupra oportunitatii adoptarii acestei 

initiative legislative.

Viormm
PRIM-MI

Domnului deputat Ion-Marcel CIOLACU 

Pre§edintele Camerei Deputatilor
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