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L E G E 
 

pentru abrogarea art. 881 – art. 888 din Legea nr. 304/2004 

privind organizarea judiciară, republicată, a pct. 45 al art. I şi a  

art. II, art. III, art. VI din Legea nr. 207/2018 pentru modificarea şi 

completarea Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, a 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 90/2018 şi a pct. 3 şi 4 ale 

art. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 92/2018 

 

 

 

Camera Deputaţilor adoptă prezentul proiect de lege. 

 

 

 

Art. I. – Articolele 881 – art. 888 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, se abrogă. 

 

Art. II. – Punctul 45 al art. I şi art. II, art. III, art. VI 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. 
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Art. III. – Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 90/2018, 

publicată în Monitorul Oficial nr. 862, Partea I, din 10 octombrie 2018, 

se abrogă. 

 

Art. IV. – Punctele 3 şi 4 ale art. II din Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr. 92/2018, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 874 

din 16 octombrie 2018, se abrogă. 

 

Art. V. – Procurorii care, la data intrării în vigoare a prezentei 

legi, îşi desfăşoară activitatea în cadrul Parchetului de pe lângă Înalta 

Curte de Casaţie şi Justiţie, Secţia pentru investigarea infracţiunilor din 

justiţie, revin la Parchetele la care îşi desfăşurau activitatea înainte de a 

fi numiţi sau delegaţi la această Secţie. 

 

Art. VI. – Dosarele aflate în lucru, precum şi cele aflate în 

arhivă, la Secţia pentru investigarea infracţiunilor din justiţie vor fi 

trimise de îndată Parchetelor care au competenţa legală de a efectua 

urmărirea penală în cauză, după calitatea persoanei urmărite penal şi 

după natura infracţiunilor. În cauzele în care instanţele de judecată au 

fost sesizate prin rechizitoriu, procurorii care acum intră în cauză vor 

participa în continuare la şedinţele de judecată până la data la care vor fi 

înlocuiţi de procurori de la parchetele competente, după intrarea în 

vigoare a prezentei legi. 
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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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