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Corpul Național al Polițiștilor vă informează că în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 862 din 10.10.2018 a fost publicată Ordonanța de 

Urgență a Guvernului nr. 90 din 10 octombrie 2018 privind unele măsuri 
pentru operaționalizarea Secției pentru investigarea infracțiunilor din 

justiție https://www.cnpromania.ro/upload/blog/OUG_90_2018.pdf . 
Situația extraordinară și urgența în emiterea actului normativ a fost 

motivată de următoarele: 
 Potrivit art. III alin 1 din Legea nr. 207/2018 pentru modificarea și 

completarea legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, ”Secția 
pentru investigarea infracțiunilor din justiție începe să funcționeze în 

termen de 3 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi”, 

respectiv la data de 23 octombrie 2018; 
 Consiliul Superior al Magistraturii nu a finalizat în termenul legal 

procedura de operaționalizare a Secției pentru investigarea 
infracțiunilor din justuție; 

 Legea prevede în mod expres competența acestei secții de a efectua 
urmărirea penală pentru infracțiunile săvârșite de judecători și 

procurori, inclusiv judecătorii și procurorii militari și cei care au 
calitatea de membri ai Consiliului Superior al Magistraturii, precum și 

faptul că, începând cu data de 23 octombrie 2018 – data stabilită de 
lege pentru operaționalizarea secției, Direcția Națională Anticorupție 

și celelalte parchete nu vor mai avea competențe de a efectua 
urmărirea penală a infracțiunilor săvârșite de aceste persoane, 

situație care ar afecta în mod grav procedurile judiciare în cauzele ce 
intră în competența secției și ar putea crea un blocaj instituțional; 

 Legea în vigoare nu conține norme tranzitorii cu privire la modul 

concret de operaționalizare a Secției pentru investigarea infracțiunilor 
din justiție, în cazul depășirii termenului stabilit de Legea nr. 

207/2018, fiind necesară adoptarea unor măsuri legislative urgente 
care să reglementeze o procedură simplă, derogatorie de la art. 883 – 

885 din Legea nr. 304/2004, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare, în vederea numirii provizorii a procurorului-

șef, procurorului-șef adjunct și a cel puțin unei treimi din procurorii 
secției, ceea ce va permite operaționalizarea secției în termenul 

stabilit de lege respectiv 23 octombrie 2018. 
 

Modificările cele mai importante aduse de actul normativ sunt: 
 Sectia pentru investigarea infracțiunilor din justiție functionează cu un 

număr de 15 posturi de procuror. 
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 În cazul candidaților pentru funcția de procuror în cadrul Sectiei pentru 

investigarea infractiunilor din justitie, procedura de selectie are in vedere 
următoarele criterii: 

o integritatea candidatului - Evaluarea integritatii candidatilor se face 
pe baza datelor existente la dosarul profesional, a documentelor 

depuse de candidat, a modului in care candidatul se raporteaza la 
valori precum independenta justitiei, impartialitatea magistratilor, 

integritatea si a aspectelor ridicate in cadrul interviului. 

o evaluarea activitatii ca procurer - Evaluarea activitatii de procuror se 
face pe baza ultimului raport de evaluare intocmit si a aspectelor 

relevante rezultate din sustinerea interviului, din analiza 
documentelor depuse de catre candidat, precum si a aspectelor 

relevante verificabile rezultate din activitatea sa anterioara 

 În cazul candidatilor pentru functia de procuror-sef al Sectiei pentru 

investigarea infractiunilor din justitie, procedura de selectie se realizeaza 
pe baza celor doua criterii, precum si a criteriului referitor la competentele 

manageriale, gestiunea eficienta a resurselor, capacitatea de a-si asuma 
decizii si responsabilitati, competentele de comunicare si rezistenta la stres. 

 Procurorii selectati pentru numirea in functia de procuror-sef al Sectiei 
pentru investigarea infractiunilor din justitie si pentru numirea in functiile 

de executie de procuror in cadrul sectiei, potrivit dispozitiilor prezentului 
articol, sunt numiti in functie de presedintele Consiliului Superior al 

Magistraturii. Procurorul-sef adjunct al Sectiei pentru investigarea 

infractiunilor din justitie este numit de presedintele Consiliului Superior al 
Magistraturii, la propunerea motivata a procurorului-sef sectie, dintre 

procurorii selectati pentru numirea in cadrul sectiei. La data incetarii 
activitatii in cadrul Sectiei pentru investigarea infractiunilor din justitie, 

procurorii numiti in conditiile prezentei ordonante de urgenta revin la 
parchetele de unde provin. 

 In vederea operationalizarii Secției pentru investigarea infracțiunilor din 
justiție, în termen de 5 zile calendaristice de la intrarea în vigoare a 

ordonanței de urgență, procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta 
Curte de Casatie si Justitie asigură resursele umane si materiale necesare 

funcționării acesteia, inclusiv personalul auxiliar de specialitate, ofițeri si 
agenți de poliție judiciară, specialiști și alte categorii de personal. 

 De la data operaționalizării Secției pentru investigarea infracțiunilor din 
justiție, cauzele de competenta acesteia, aflate in lucru la Directia 

Nationala Anticoruptie si alte unitati de parchet, precum si dosarele 

cauzelor referitoare la infractiunile prevazute de art. 88/1 alin (1) din Legea 
nr. 304/2004, republicata, cu modificările si completările ulterioare, și 

soluționate până la data acestei operationalizări se preiau de către 
aceasta”. 
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