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L E G E 
 

pentru desfiinţarea Secţiei pentru investigarea infracţiunilor 

din justiţie din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie 

şi Justiţie 

 

 

Camera Deputaţilor adoptă prezentul proiect de lege. 

 

 

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. 

 

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 2
1
-a „Secţia pentru investigarea 

infracţiunilor din justiţie”, cuprinzând articolele 88
1
 - 88

11
, se abrogă. 

 

Art. III. – Articolele II şi III din Legea nr. 207/2018 pentru 

modificarea şi completarea Legii nr. 304/2004 privind organizarea 

judiciară, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 636 

din 20 iulie 2018, se abrogă. 

 

Art. IV. – Articolul II din 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. 
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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 parchetele 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. 

 

Art. VI. – La data intrării în vigoare a prezentei legi încetează 

detaşările ofiţerilor şi agenţilor de poliţie judiciară din cadrul Secţiei 

pentru investigarea infracţiunilor din justiţie. 

 

Art. VII. – Specialiştii cu statut de funcţionar public din cadrul 

Secţiei de investigare a infracţiunilor din justiţie, angajaţi în temeiul art. 

88
11

 din Legea nr. 304/2004, se eliberează din funcţie cu aplicarea 

dispoziţiilor corespunzătoare din Legea nr. 188/1999 privind Statutul 

funcţionarilor publici. 

 

Art. VIII. – De la data intrării în vigoare a prezentei legi 

cauzele aflate în lucru la Secţia pentru investigarea infracţiunilor din 

justiţie, precum şi dosarele soluţionate până la această dată se predau 

prin dispoziţia procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta 

Curte de Casaţie şi Justiţie către unităţile de parchet competente, potrivit 

legii. 

 

Art. IX. – Prezenta lege intră în vigoare în termen de 45 de zile 

de la data publicării în Monitorul Oficial al României. 
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Acest proiect de lege se consideră adoptat de Camera 

Deputaţilor în forma iniţială, în condiţiile art. 75 alin. (2) teza a III-a 

din Constituţia României, republicată. 
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