
Modificare 
Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară 

(M.Of. nr. 827 din 13 septembrie 2005) 

 
Potrivit O.U.G. nr. 90/2018 privind unele măsuri pentru operaționalizarea Secției pentru investigarea infracțiunilor din justiție 

(M.Of. nr. 862 din 10 octombrie 2018): „Art. I. Alineatul (3) al articolului 882 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, 
republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 827 din 13 septembrie 2005, cu modificările și completările ulterioare, se 
modifică și va avea următorul cuprins: «(3) Secția pentru investigarea infracțiunilor din justiție funcționează cu un număr de 15 
posturi de procuror.» 

Art. II. (1) Prin derogare de la dispozițiile art. 883-885 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare, până la finalizarea concursurilor organizate pentru numirea în funcțiile de procuror-șef al 
Secției pentru investigarea infracțiunilor din justiție și a celor de execuție de procuror în cadrul secției și validarea rezultatelor 
acestora, funcțiile de procuror-șef și cel puțin o treime din funcțiile de execuție de procuror vor fi exercitate provizoriu de procurori 
care îndeplinesc condițiile prevăzute de lege pentru numirea în aceste funcții, selectați de comisia de concurs constituită în 
condițiile art. 883 alin. (2) din Legea nr. 304/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare. (2) Selecția candidaților 
se realizează de comisia de concurs prevăzută la alin. (1) printr-o procedură derulată în cel mult 5 zile calendaristice de la data 
declanșării acesteia de președintele Consiliului Superior al Magistraturii. Comisia de concurs își desfășoară activitatea în 
prezența a cel puțin 3 membri. (3) Candidații pentru funcțiile de conducere și de execuție prevăzute la alin. (1) depun la structura 
resurse umane a Consiliului Superior al Magistraturii o scrisoare de candidatură însoțită de orice alte înscrisuri considerate 
relevante de către candidați. (4) În termen de cel mult 3 zile calendaristice de la primirea listei de candidați din partea structurii 
resurse umane din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii, comisia de concurs verifică îndeplinirea de către candidați a 
condițiilor prevăzute de lege pentru numirea în aceste funcții și efectuează procedura de selecție a acestora pe baza dosarului de 
candidatură și a unui interviu. Interviul se transmite în direct, audiovideo, pe pagina de internet a Consiliului Superior al 
Magistraturii, se înregistrează și se publică pe pagina de internet a Consiliului. (5) În cazul candidaților pentru funcția de procuror 
în cadrul Secției pentru investigarea infracțiunilor din justiție, procedura de selecție are în vedere următoarele criterii: 
a) integritatea candidatului; b) evaluarea activității ca procuror. (6) Evaluarea integrității candidaților se face pe baza datelor 
existente la dosarul profesional, a documentelor depuse de candidat, a modului în care candidatul se raportează la valori precum 
independența justiției, imparțialitatea magistraților, integritatea și a aspectelor ridicate în cadrul interviului. (7) Evaluarea activității 
de procuror se face pe baza ultimului raport de evaluare întocmit și a aspectelor relevante rezultate din susținerea interviu lui, din 
analiza documentelor depuse de către candidat, precum și a aspectelor relevante verificabile rezultate din activitatea sa 
anterioară. (8) În cazul candidaților pentru funcția de procuror-șef al Secției pentru investigarea infracțiunilor din justiție, procedura 
de selecție se realizează pe baza celor două criterii prevăzute la alin. (5), precum și a criteriului referitor la competențele 
manageriale, gestiunea eficientă a resurselor, capacitatea de a-și asuma decizii și responsabilități, competențele de comunicare 
și rezistența la stres. (9) Procurorii selectați pentru numirea în funcția de procuror-șef al Secției pentru investigarea infracțiunilor 
din justiție și pentru numirea în funcțiile de execuție de procuror în cadrul secției, potrivit dispozițiilor prezentului articol, sunt 
numiți în funcție de președintele Consiliului Superior al Magistraturii. Procurorul-șef adjunct al Secției pentru investigarea 
infracțiunilor din justiție este numit de președintele Consiliului Superior al Magistraturii, la propunerea motivată a procurorului-șef 
secție, dintre procurorii selectați pentru numirea în cadrul secției. La data încetării activității în cadrul Secției pentru investigarea 
infracțiunilor din justiție, procurorii numiți în condițiile prezentei ordonanțe de urgență revin la parchetele de unde provin. (10) În 
vederea operaționalizării Secției pentru investigarea infracțiunilor din justiție, în termen de 5 zile calendaristice de la intrarea în 
vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție asigură 
resursele umane și materiale necesare funcționării acesteia, inclusiv personalul auxiliar de specialitate, ofițeri și agenți de poliție 
judiciară, specialiști și alte categorii de personal. (11) De la data operaționalizării Secției pentru investigarea infracțiunilor din 
justiție, cauzele de competența acesteia, aflate în lucru la Direcția Națională Anticorupție și alte unități de parchet, precum și 
dosarele cauzelor referitoare la infracțiunile prevăzute de art. 881 alin. (1) din Legea nr. 304/2004, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare, și soluționate până la data acestei operaționalizări se preiau de către aceasta”. 

 
 


