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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

COMISIA JURIDICĂ,  
DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI 

                        Bucureşti,  6 iunie 2014 
                       Nr.  PL x. 535/2005/2010 

 
 

RAPORT 
 

asupra cererii de reexaminare, la cererea Preşedintelui României, a Legii  pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 124/2005 privind modificarea şi completarea Legii nr. 78/2000 privind prevenirea, descoperirea şi 

sancţionarea faptelor de corupţie 
 
                           În conformitate cu prevederile art. 137 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi 
completările ulterioare, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  a fost sesizată spre dezbatere, cu cererea de reexaminare a Legii  
pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 124/2005 privind modificarea şi completarea Legii nr. 78/2000 privind 
prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, formulată de Preşedintele României în temeiul art.77 alin.(2) din 
Constituţia României, republicată, trimisă cu adresa nr.PL x.535/2005/2010 din 13 decembrie 2010 şi înregistrată cu nr. 31/971 din 
16 decembrie 2010.  
                          Această lege, adoptată de  Senat şi Camera Deputaţilor, cu respectarea prevederilor art.75 şi ale art.76 alin. (1) din 
Constituţia României, republicată, a fost transmisă spre promulgare Preşedintelui României la data de 13 martie 2006. Legea 
adoptată a fost de respingere a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 124/2005 privind modificarea şi completarea Legii nr. 
78/2000 privind prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie. 
                          În conformitate cu dispoziţiile art.77 alin.(2) din Constituţia României, republicată, Preşedintele României a 
formulat o cerere de reexaminare a Legii  pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 124/2005 privind 
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modificarea şi completarea Legii nr. 78/2000 privind prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, pentru 
următoarele considerente: 

1. Legea trimisă spre promulgare conţine reglementări contradictorii. Mai întâi este dispusă respingerea ordonanţei, iar 
apoi sunt prevăzute modificări ale unor articole ale ordonanţei. 

2. Ordonanţa respinsă introducea o nouă incriminare în domeniul infracţiunilor asimilate infracţiunilor de corupţie, 
comise prin modul de operare ce presupune diminuarea intenţionată a valorii bunurilor persoanelor juridice la care 
statul sau o autoritate a administraţiei publice locale este acţionar, şi în cadrul acţiunilor de executare silită, 
reorganizarea ori lichidare judiciară. 

3. Deoarece faptele respective au fost expres calificate ca fiind infracţiuni asimilate corupţiei respingerea ordonanţei are 
semnificaţia imposibilităţii încadrării acestora în rândul faptelor de corupţie şi, pe cale de consecinţă, diminuarea 
nejustificată a competenţei materiale a Direcţiei Naţionale Anticorupţie în ceea ce priveşte cercetarea lor. 

4. Ordonanţa de urgenţă introduce o procedură similară privind faptele de corupţie. Prevederile nou introduse prin 
ordonanţă sunt necesare pentru a permite ca autorizaţiile pentru folosirea investigatorilor sub acoperire să se emită 
de către procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie. 

             Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a dezbătut cererea de reexaminare formulată de Preşedintele 
României,  în şedinţa din  8 decembrie 2010, adoptând o lege  de aprobare a ordonanţei de urgenţă şi formulând o serie de 
amendamente admise. 
                       Camera Deputaţilor este Cameră decizională, potrivit prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată şi 
ale art. 92 alin. (9) pct. 2 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare. 
      În conformitate cu prevederile art. 61 şi 137 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat,  cu modificările şi 
completările ulterioare, membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi  au examinat cererea de reexaminare a Legii  pentru 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 124/2005 privind modificarea şi completarea Legii nr. 78/2000 privind 
prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, formulată de Preşedintele României în temeiul art.77 alin.(2) din 
Constituţie, precum şi legea în forma adoptată de Senat, în şedinţa din 3 iunie 2014.   

  Din numărul total de 27 membri ai Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au participat la şedinţă 23 deputaţi. 
  La dezbateri, au  participat, în calitate de invitaţi, domnul Dragoş Panaitescu şi domnul Radu Geamănu, consilieri în 

cadrul Ministerului Justiţiei. 
  Cu ocazia dezbaterilor s-a constatat că Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 124/2005 are ca obiect de 

reglementare modificarea şi completarea Legii nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, 
respectiv modificarea art. 10 lit. a), art. 17 partea introductivă şi introducerea art. 261. Ulterior adoptării acestui act normativ au 
survenit mai multe evenimente legislative în legătură cu prevederile din Legea nr. 78/2000, prevederi modificate sau completate 
anterior de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 124/2005. Astfel, prin art. 79 pct. 6 al Legii nr. 187/2012 pentru punerea în 
aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, a fost modificat art. 10 din Legea nr. 78/2000, iar art. 79 pct. 10 din Legea nr. 
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187/2012 a abrogat art. 17 din Legea nr. 78/2000. Art. 261 din Legea nr. 78/2000 a fost abrogat de art. 41 pct. 3 din Legea nr. 
255/2013 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală şi pentru modificarea şi completarea 
unor acte normative care cuprind dispoziţii procesual penale.  

Având în vedere evenimentele legislative survenite ulterior adoptării Ordonanţei de urgenţă a Guvernului, membrii 
Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au hotărât că soluţia, din punct de vedere al normelor de tehnică legislativă, este 
adoptarea unei legi de respingere a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 124/2005 privind modificarea şi completarea Legii nr. 
78/2000 privind prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie. În acest sens, având în vedere dispoziţiile art. 115 
alin. (8) din Constituţia României, republicată, şi pe cele ale art. 55 alin. (4) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică 
legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, s-a decis ca, pentru a nu 
exista nici un fel de neclarităţi legate de efectele juridice ale actului normativ respins, să se facă precizarea conform căreia, efectele 
juridice produse în perioada de aplicare a ordonanţei de urgenţă se menţin. 
                  În urma dezbaterii, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, adoptarea Legii pentru respingerea  
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 124/2005 privind modificarea şi completarea Legii nr. 78/2000 privind prevenirea, 
descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie. Amendamentele admise sunt redate în anexă. 
                   În raport de obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege  face parte din categoria legilor organice. 
 
 
 
 
 
 
                                                      PREŞEDINTE,                                         SECRETAR, 
 
                                                Bogdan Liviu CIUCĂ                          Theodor-Cătălin NICOLESCU 
 
 
 
 
 
 
Consilier parlamentar, Paul Şerban 
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                                                                                                                                                               Anexa 
Plx 680-2011 

 
AMENDAMENTE ADMISE 

 
Nr. 
Crt.  

Text Legea nr. 
78/2000 

Ordonanţa de 
urgenţa a 

Guvernului nr. 
124/2005 

Text adoptat 
iniţial de 

Parlament 

Text Senat în 
urma reexaminării

Amendamente 
Comisie 

(autorul 
amendamentului)

Motivare 

1.   Lege pentru 
respingerea 
Ordonanţei de 
urgenţă a 
Guvernului nr. 
124/2005 privind 
modificarea şi 
completarea Legii 
nr. 78/2000 pentru 
prevenirea, 
descoperirea şi 
sancţionarea 
faptelor de corupţie 

Lege pentru 
aprobarea 
Ordonanţei de 
urgenţă a 
Guvernului 
nr.124/2005 privind 
modificarea şi 
completarea Legii 
nr.78/2000 pentru 
prevenirea, 
descoperirea şi 
sancţionarea 
faptelor de corupţie 

Lege pentru 
respingerea 
Ordonanţei de 
urgenţă a 
Guvernului 
nr.124/2005 
privind 
modificarea şi 
completarea Legii 
nr.78/2000 pentru 
prevenirea, 
descoperirea şi 
sancţionarea 
faptelor de 
corupţie 
Autor: Comisia 
juridică, de 
disciplină şi 
imunităţi 

 

2.    
Articol unic. - Se 
respinge 

Articol unic - Se 
aprobă Ordonanţa 

 
Articolul I - Se 
respinge 
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Nr. 
Crt.  

Text Legea nr. 
78/2000 

Ordonanţa de 
urgenţa a 

Guvernului nr. 
124/2005 

Text adoptat 
iniţial de 

Parlament 

Text Senat în 
urma reexaminării

Amendamente 
Comisie 

(autorul 
amendamentului)

Motivare 

Ordonanţa de 
urgenţă a 
Guvernului nr. 
124 din 6 
septembrie 2005 
privind 
modificarea şi 
completarea Legii 
nr. 78/2000 pentru 
prevenirea, 
descoperirea şi 
sancţionarea 
faptelor de 
corupţie, 
publicată în 
Monitorul Oficial 
al României, 
Partea I, nr.842 
din 19 septembrie 
2005, cu 
următoarele 
modificări şi 
completări: 

de urgenţă de 
urgenţă a 
Guvernului nr.124 
din 6 septembrie 
2005 privind 
modificarea şi 
completarea Legii 
nr.78/2000 pentru 
prevenirea, 
descoperirea şi 
sancţionarea 
faptelor de corupţie, 
publicată în 
Monitorul Oficial al 
României, Partea I, 
nr.842 din 19 
septembrie 2005, cu 
următoarele 
modificări şi 
completări: 

Ordonanţa de 
urgenţă de urgenţă 
a Guvernului 
nr.124 din 6 
septembrie 2005 
privind 
modificarea şi 
completarea Legii 
nr.78/2000 pentru 
prevenirea, 
descoperirea şi 
sancţionarea 
faptelor de 
corupţie, publicată 
în Monitorul 
Oficial al 
României, Partea 
I, nr.842 din 19 
septembrie 2005. 

3.  Ordonanţă de 
urgenţă a 
Guvernului privind 
modificarea şi 

………………… Nemodificat Se elimină  
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Nr. 
Crt.  

Text Legea nr. 
78/2000 

Ordonanţa de 
urgenţa a 

Guvernului nr. 
124/2005 

Text adoptat 
iniţial de 

Parlament 

Text Senat în 
urma reexaminării

Amendamente 
Comisie 

(autorul 
amendamentului)

Motivare 

completarea Legii 
nr. 78/2000 pentru 
prevenirea, 
descoperirea şi 
sancţionarea 
faptelor de corupţie 

4.  Articol unic – Legea 
nr. 78/2000 pentru 
prevenirea, 
descoperirea şi 
sancţionarea 
faptelor de corupţie, 
publicată în 
Monitorul Oficial al 
României, Partea I, 
nr. 219 din 18 mai 
2000, cu modificările 
şi completările 
ulterioare, se 
modifică şi se 
completează după 
cum urmează:   

………………… Nemodificat Se elimină  

5.  
 
 
a)stabilirea, cu 
intenţie, a unei 

1.La articolul 10, 
litera a) va avea 
următorul cuprins: 
"a) stabilirea, cu 
intenţie, a unei valori 

……………….. Nemodificat Se elimină  
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Nr. 
Crt.  

Text Legea nr. 
78/2000 

Ordonanţa de 
urgenţa a 

Guvernului nr. 
124/2005 

Text adoptat 
iniţial de 

Parlament 

Text Senat în 
urma reexaminării

Amendamente 
Comisie 

(autorul 
amendamentului)

Motivare 

valori diminuate, 
faţă de valoarea 
comercială reală, a 
bunurilor 
aparţinând 
agenţilor 
economici la care 
statul sau o 
autoritate a 
administraţiei 
publice locale este 
acţionar, comisă în 
cadrul acţiunii de 
privatizare sau cu 
ocazia unei 
tranzacţii 
comerciale, ori a 
bunuri-lor 
aparţinând 
autorităţilor 
publice sau 
instituţiilor 
publice, în cadrul 
unei acţiuni de 
vânzare a acestora, 
săvârşită de cei 
care au atribuţii de 

diminuate, faţă de 
valoarea comercială 
reală, a bunurilor 
aparţinând 
operatorilor 
economici la care 
statul sau o autoritate 
a administraţiei 
publice locale este 
acţionar, comisă în 
cadrul acţiunii de 
privatizare ori de 
executare silită, de 
reorganizare sau 
lichidare judiciară 
ori cu ocazia unei 
operaţiuni 
comerciale, ori a 
bunurilor aparţinând 
autorităţii publice sau 
instituţiilor publice, în 
cadrul unei acţiuni de 
vânzare a acestora sau 
de executare silită, 
săvârşită de cei care 
au atribuţii de 
conducere, de 
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Nr. 
Crt.  

Text Legea nr. 
78/2000 

Ordonanţa de 
urgenţa a 

Guvernului nr. 
124/2005 

Text adoptat 
iniţial de 

Parlament 

Text Senat în 
urma reexaminării

Amendamente 
Comisie 

(autorul 
amendamentului)

Motivare 

conducere, de 
administrare sau de 
gestionare; 
 

administrare, de 
gestionare, de 
executare silită, de 
reorganizare ori 
lichidare judiciară;" 
 

6.  
 
 
 
 
Art. 17În înţelesul 
prezentei legi, 
următoarele 
infracţiuni sunt în 
legătură directă cu 
infracţiunile de 
corupţie sau cu 
infracţiunile 
asimilate acestora, 
prevăzute la art. 
10-13: 
 

2.La articolul 17, 
partea introductivă va 
avea următorul 
cuprins: 
"Art. 17 
În înţelesul prezentei 
legi, următoarele 
infracţiuni sunt în 
legătură directă cu 
infracţiunile de 
corupţie, cu 
infracţiunile asimilate 
acestora sau cu 
infracţiunile 
împotriva intereselor 
financiare ale 
Comunităţilor 
Europene:" 
 

……………….. Nemodificat Se elimină  

7.    1. La articolul 
unic, după punctul 

Se elimină  
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Nr. 
Crt.  

Text Legea nr. 
78/2000 

Ordonanţa de 
urgenţa a 

Guvernului nr. 
124/2005 

Text adoptat 
iniţial de 

Parlament 

Text Senat în 
urma reexaminării

Amendamente 
Comisie 

(autorul 
amendamentului)

Motivare 

2 se introduce un 
nou punct, pct.21, 
cu următorul 
cuprins: 
 
La articolul 17 se 
introduce un nou 
alineat, alin.(2), cu 
următorul cuprins: 
(2) Dispoziţiile 
alin.(l) lit. a)-k) se 
aplică în mod 
corespunzător şi în 
cazul săvârşirii 
unei infracţiuni 
prevăzute la 
Secţiunea 41. 

8.  3.După articolul 26 se 
introduce un nou 
articol, articolul 261, 
cu următorul cuprins: 
 
 
"Art. 261(1) În cazul 
în care există indicii 
temeinice şi concrete 
că s-a săvârşit sau că 

1. La articolul 
unic punctul 3, 
alineatul (1) al 
articolului 261, va 
avea următorul 
cuprins: 
Art. 261. - (1) În 
cazul în care 
există indicii 
temeinice şi 

2. La articolul 
unic punctul 3, 
alineatele (1) şi (4) 
ale articolului 261 
vor avea 
următorul 
cuprins: 
Art.261.- (1) În 
cazul în care există 
indicii temeinice şi 

Se elimină şi 
varianta Senatului 
şi cea adoptată 
iniţial de 
Parlament 
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Nr. 
Crt.  

Text Legea nr. 
78/2000 

Ordonanţa de 
urgenţa a 

Guvernului nr. 
124/2005 

Text adoptat 
iniţial de 

Parlament 

Text Senat în 
urma reexaminării

Amendamente 
Comisie 

(autorul 
amendamentului)

Motivare 

se pregăteşte 
săvârşirea de către un 
funcţionar a unei 
infracţiuni de luare de 
mită, prevăzută de art. 
254 din Codul penal, 
de primire de foloase 
necuvenite, prevăzută 
de art. 256 din Codul 
penal, sau de trafic de 
influenţă, prevăzută 
de art. 257 din Codul 
penal, procurorul 
poate autoriza 
folosirea 
investigatorilor sub 
acoperire sau a 
investigatorilor cu 
identitate reală, în 
scopul descoperirii 
faptelor, identificării 
făptuitorilor şi 
obţinerii mijloacelor 
de probă. 
 

concrete că   s-a 
săvârşit de către un 
funcţionar o 
infracţiune de luare 
de mită, prevăzută 
de art. 254 din 
Codul penal, de 
primire de foloase 
necuvenite, 
prevăzută de art. 
256 din Codul 
penal, sau de trafic 
de influenţă, 
prevăzută de art. 
257 din Codul 
penal, procurorul 
poate autoriza 
folosirea 
investigatorilor 
sub acoperire sau 
a investigatorilor 
cu identitate reală, 
în scopul 
descoperirii 
faptelor şi 
identificării 
făptuitorilor. 

concrete că s-a 
săvârşit sau că se 
pregăteşte 
săvârşirea unei 
infracţiuni din cele 
prevăzute în 
prezenta lege, 
procurorul poate 
autoriza folosirea 
investigatorilor 
sub acoperire sau 
a investigatorilor 
cu identitate reală, 
în scopul 
descoperirii 
faptelor, 
identificării 
făptuitorilor şi 
obţinerii 
mijloacelor de 
probă. 
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Nr. 
Crt.  

Text Legea nr. 
78/2000 

Ordonanţa de 
urgenţa a 

Guvernului nr. 
124/2005 

Text adoptat 
iniţial de 

Parlament 

Text Senat în 
urma reexaminării

Amendamente 
Comisie 

(autorul 
amendamentului)

Motivare 

  (2) Investigatorii sub 
acoperire sunt 
lucrători operativi din 
cadrul poliţiei 
judiciare, anume 
desemnaţi în acest 
scop, în condiţiile 
legii. 
 

………………. Nemodificat Se elimină  

  (3) Investigatorii cu 
identitate reală sunt 
lucrători operativi din 
cadrul poliţiei 
judiciare. 

………………… Nemodificat Se elimină  

    (4) Autorizarea 
folosirii 
investigatorilor sub 
acoperire sau a 
investigatorilor cu 
identitate reală este 
dată prin ordonanţă 
motivată de 
procurorul competent 
să efectueze urmărirea 
penală, pentru o 
perioadă de cel mult 
30 de zile, care poate 

…………………. (4) Autorizarea 
folosirii 
investigatorilor sub 
acoperire sau a 
investigatorilor cu 
identitate reală este 
dată prin ordonanţă 
motivată de 
procurorul 
competent să 
efectueze urmărirea 
penală, pentru o 

Se elimină  
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Nr. 
Crt.  

Text Legea nr. 
78/2000 

Ordonanţa de 
urgenţa a 

Guvernului nr. 
124/2005 

Text adoptat 
iniţial de 

Parlament 

Text Senat în 
urma reexaminării

Amendamente 
Comisie 

(autorul 
amendamentului)

Motivare 

fi prelungită motivat 
numai dacă temeiurile 
care au determinat 
autorizarea se menţin. 
Fiecare prelungire nu 
poate depăşi 30 de 
zile, iar durata totală a 
autorizării, în aceeaşi 
cauză şi cu privire la 
aceeaşi persoană, nu 
poate depăşi 4 luni. 
 

perioadă de cel 
mult 60 de zile, 
care poate fi 
prelungită motivat 
numai dacă 
temeiurile care au 
determinat 
autorizarea se 
menţin. Fiecare 
prelungire nu poate 
depăşi 30 de zile, 
iar durata totală a 
autorizării, în 
aceeaşi cauză şi cu 
privire la aceeaşi 
persoană, nu poate 
depăşi un an. 

9.  
 

 
(5) Ordonanţa 
procurorului prin care 
se autorizează 
folosirea 
investigatorilor sub 
acoperire sau a 
investigatorilor cu 
identitate reală trebuie 
să cuprindă, pe lângă 

………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. La articolul 
unic punctul 3, 
literele a) şi b) ale 
alineatului (5)
al articolului 26! 
vor avea 
următorul 
cuprins: 

 
 

Se elimină 
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Nr. 
Crt.  

Text Legea nr. 
78/2000 

Ordonanţa de 
urgenţa a 

Guvernului nr. 
124/2005 

Text adoptat 
iniţial de 

Parlament 

Text Senat în 
urma reexaminării

Amendamente 
Comisie 

(autorul 
amendamentului)

Motivare 

menţiunile prevăzute 
la art. 203 din Codul 
de procedură penală, 
următoarele: 
 
 
a) indiciile temeinice 
şi concrete cu privire 
la săvârşirea sau la 
pregătirea săvârşirii 
infracţiunilor 
prevăzute la art. 254, 
256 sau 257 din 
Codul penal; 
 
 
 
 
b) funcţionarul faţă de 
care există 
presupunerea că a 
săvârşit sau pregăteşte 
săvârşirea unei 
infracţiuni dintre cele 
prevăzute la art. 254, 
256 sau 257 din 
Codul penal, atunci 

 
 
 
 
 
 
……………….. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
…………………. 

 
 
 
 
 
 
 

a) indiciile 
temeinice şi 
concrete care 
justifică măsura, şi 
motivele pentru 
care măsura este 
necesară; 
 
         
 
 
  b) persoanele faţă 
de care există 
presupunerea că a 
săvârşit sau că 
pregăteşte 
săvârşirea unei 
infracţiuni; 

 
 
 
 
 
 
Se elimină 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se elimină 
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Nr. 
Crt.  

Text Legea nr. 
78/2000 

Ordonanţa de 
urgenţa a 

Guvernului nr. 
124/2005 

Text adoptat 
iniţial de 

Parlament 

Text Senat în 
urma reexaminării

Amendamente 
Comisie 

(autorul 
amendamentului)

Motivare 

când identitatea 
acestuia este 
cunoscută; 
 

 
 
 
 
 

  c) activităţile pe care 
investigatorul sub 
acoperire sau 
investigatorul cu 
identitate reală este 
autorizat să le 
efectueze; 
 

……………….. Nemodificat Se elimină  

  d) identitatea sub care 
investigatorul sub 
acoperire urmează a 
efectua activităţile 
autorizate; 
 

………………… Nemodificat Se elimină  

  e) perioada pentru 
care se dă autorizarea. 
 

  Se elimină  

10.   ………………….. 4. La articolul 
unic punctul 3, 
după alineatul (5) 
al articolului 261 se 
introduce un nou 

Se elimină  
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Nr. 
Crt.  

Text Legea nr. 
78/2000 

Ordonanţa de 
urgenţa a 

Guvernului nr. 
124/2005 

Text adoptat 
iniţial de 

Parlament 

Text Senat în 
urma reexaminării

Amendamente 
Comisie 

(autorul 
amendamentului)

Motivare 

alineat, alin. 51), 
cu următorul
cuprins: 
       (51) în cazuri 
urgente şi temeinic 
justificate se poate 
solicita autorizarea 
şi a altor activităţi, 
decât cele pentru 
care există 
autorizare, 
procurorul urmând 
să se pronunţe de 
îndată. 

11.    2. La articolul 
unic punctul 3, 
alineatele (6) şi (7) 
ale articolului 261 
se abrogă. 

5. La articolul 
unic punctul 3, 
alineatul (6) al 
articolului 261

va avea următorul 
cuprins: 

Se elimină şi 
varianta Senatului 
şi cea adoptată 
iniţial de 
Parlament 

 

  (6) Investigatorii sub 
acoperire sau 
investigatorii cu 
identitate reală pot fi 
autorizaţi să promită, 
să ofere sau, după caz, 
să dea bani ori alte 

Se abrogă      (6) 
Investigatorii sub 
acoperire sau 
investigatorii cu 
identitate reală pot 
fi autorizaţi, în 
condiţiile prevăzute 
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Nr. 
Crt.  

Text Legea nr. 
78/2000 

Ordonanţa de 
urgenţa a 

Guvernului nr. 
124/2005 

Text adoptat 
iniţial de 

Parlament 

Text Senat în 
urma reexaminării

Amendamente 
Comisie 

(autorul 
amendamentului)

Motivare 

foloase unui 
funcţionar, în 
condiţiile prevăzute la 
art. 254, 256 sau 257 
din Codul penal. 
 

la alin.(l), să 
promită, să ofere 
sau să dea bani ori 
alte foloase, sau, 
după caz, să 
primească bani ori 
alte foloase. 

12.   ………………….  6. La articolul 
unic punctul 3, 
după alineatul (6) 
al articolului 261 se 
introduce un nou 
alineat, alin.(61), 
cu următorul  
cuprins: 

Se elimină  

   ………………….     (61) Autorizaţia 
prevăzută la alin.(6) 
nu poate avea ca 
obiect determinarea 
cu intenţie a unei 
persoane la 
săvârşirea de 
infracţiuni, în 
scopul obţinerii de 
probe. 

  

13.   …………………… 7. La articolul 
unic punctul 3, 

Se elimină şi 
varianta Senatului 
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Nr. 
Crt.  

Text Legea nr. 
78/2000 

Ordonanţa de 
urgenţa a 

Guvernului nr. 
124/2005 

Text adoptat 
iniţial de 

Parlament 

Text Senat în 
urma reexaminării

Amendamente 
Comisie 

(autorul 
amendamentului)

Motivare 

alineatul (7) al 
articolului 261

va avea următorul 
cuprins: 

şi cea adoptată 
iniţial de 
Parlament 

  (7) Procesele-verbale 
încheiate de 
investigatorii sub 
acoperire sau de 
investigatorii cu 
identitate reală cu 
privire la activităţile 
desfăşurate, autorizate 
în condiţiile alin. (6), 
pot constitui mijloace 
de probă şi pot fi 
folosite numai în 
cauza penală în care a 
fost dată autorizarea. 
 

Se abrogă        (7) Procesele-
verbale încheiate 
de investigatorii 
sub acoperire sau 
de investigatorii cu 
identitate reală cu 
privire la 
activităţile 
desfăşurate, 
autorizate în 
condiţiile legii de 
procuror, pot 
constitui mijloace 
de probă şi pot fi 
folosite numai în 
cauza penală în 
care a fost dată 
autorizarea. 

  

14.    8. La articolul 
unic punctul 3, 
după alineatul (7) 
al articolului 261 se 
introduce un nou 

Se elimină  
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Nr. 
Crt.  

Text Legea nr. 
78/2000 

Ordonanţa de 
urgenţa a 

Guvernului nr. 
124/2005 

Text adoptat 
iniţial de 

Parlament 

Text Senat în 
urma reexaminării

Amendamente 
Comisie 

(autorul 
amendamentului)

Motivare 

alineat, alin.(71), 
cu următorul
cuprins: 

        (71) Datele şi 
informaţiile 
obţinute vor putea 
fi folosite şi în alte 
cauze sau în 
legătură cu alte 
persoane, dacă sunt 
concludente şi utile.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  (8) Identitatea reală a 
investigatorilor sub 
acoperire nu poate fi 
dezvăluită în timpul 
ori după terminarea 
acţiunii acestora. 
 

…………………. Nemodificat Se elimină  

  (9) Procurorul 
competent să 
autorizeze folosirea 
unui investigator sub 
acoperire are dreptul 
să-i cunoască 
adevărata identitate, 
cu respectarea 

………………… Nemodificat Se elimină  
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Nr. 
Crt.  

Text Legea nr. 
78/2000 

Ordonanţa de 
urgenţa a 

Guvernului nr. 
124/2005 

Text adoptat 
iniţial de 

Parlament 

Text Senat în 
urma reexaminării

Amendamente 
Comisie 

(autorul 
amendamentului)

Motivare 

secretului profesional. 
 

  (10) Investigatorii sub 
acoperire sau 
investigatorii cu 
identitate reală pot fi 
audiaţi ca martori în 
condiţiile art. 862 din 
Codul de procedură 
penală." 
 
 

…………………. Nemodificat Se elimină  

     Art. II. Efectele 
juridice produse în 
perioada de 
aplicare a 
ordonanţei de 
urgenţă se menţin. 
Autor:Comisia 
juridică, de 
disciplină şi 
imunităţi 

 

Consilier parlamentar, Paul Şerban 
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