
O R D I N _____________
pentru modificarea și completarea Regulamentului 

de ordine interioară al Direcției Naționale Anticorupție, aprobat prin 
Ordinul ministrului justiţiei nr. 1643/C/2015

         Ministrul Justiţiei, 

Având în vedere propunerile procurorului șef al Direcției Naționale Anticorupție 
transmise prin adresa nr. 1692/C/754/I-7/2015 privind modificarea și completarea unor 
prevederi  ale  Ordinului  ministrului  justiţiei  nr.  1643/C/2015  pentru  aprobarea 
Regulamentului de ordine interioară al Direcției Naționale Anticorupție;
          Luând în considerare Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 
……../……06.2015  prin  care  au  fost  avizate  favorabil  propunerile  de  modificare  și 
completare a Regulamentului de ordine interioară al Direcției Naționale Anticorupție; 

În  conformitate  cu  dispoziţiile  art.  9  şi  art.  13  din  Hotărârea  Guvernului  nr. 
652/2009  privind  organizarea  şi  funcţionarea  Ministerului  Justiţiei,  cu  modificările  şi 
completările ulterioare; 

În temeiul dispoziţiilor art. 140 alin (2) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea 
judiciară, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

Emite următorul 

O R D I N

Art.  I  - Regulamentul  de  ordine  interioară  al  Direcției  Naționale  Anticorupție, 
aprobat prin Ordinul ministrului justiţiei nr. 1643/C/2015, publicat în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 350 din 21 mai 2015, se modifică şi se completează după cum 
urmează: 

1. La art. 4, alineatul (2), literele c) și d) se modifică și vor avea următorul  
cuprins:

„c) Secţia judiciară penală:
    - Serviciul de reprezentare la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie;
    - Serviciul de reprezentare la alte instanţe; 
d) Serviciul  pentru efectuarea urmăririi  penale în cauze privind infracţiunile de 

corupţie săvârşite de militari.”
2. Art. 20, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:
„Art. 20 - (1) Funcţiile procurorilor, în ordine ierarhică, sunt următoarele:
    a) procuror şef direcţie;
    b) procuror şef adjunct direcţie;
    c) consilier al procurorului şef direcţie;
    d) procuror şef secţie;
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    e) procuror şef adjunct secţie;
    f) procuror şef serviciu; procuror militar şef serviciu;
    g) procuror şef birou;
    h) procuror; procuror militar.”
 3. Art. 23 se modifică și va avea următorul cuprins:
    „ Art. 23 - Funcţiile personalului auxiliar de specialitate, în ordine ierarhică, sunt  

următoarele:
    a) grefier şef cabinet;
    b) grefier şef secţie; 
    c) grefier șef serviciu;
    d) grefier cu studii superioare, grefier documentarist;
    e) grefier cu studii medii;
    f) grefier arhivar.”
4.  Denumirea Secțiunii 1 și a Capitolului I din Titlul VII se modifică şi vor 
avea următorul cuprins:

„Cap. I Secţia de combatere a corupţiei, Secţia de combatere a infracţiunilor 
asimilate infracţiunilor de corupţie
   Secţiunea 1
    Conducerea,  structura  şi  atribuţiile  Secţiei  de  combatere  a  corupţiei,  Secţiei  de 
combatere a infracţiunilor asimilate infracţiunilor de corupţie”

5. Art. 26 se modifică și va avea următorul cuprins:
„ART. 26 - Secţia de combatere a corupţiei şi Secţia de combatere a infracţiunilor 

asimilate infracţiunilor de corupţie sunt conduse de un procuror şef secţie ajutat de un 
procuror  şef  adjunct  secţie,  şi  pot  avea  în  structură  servicii,  birouri  sau  alte 
compartimente de activitate, conduse de procurori şefi serviciu sau procuror şef birou.”

6. Art. 27 se modifică și va avea următorul cuprins:
„ART. 27 - Secţia de combatere a corupţiei şi Secţia de combatere a infracţiunilor 

asimilate infracţiunilor de corupţie efectuează urmărirea penală, în condiţiile prevăzute 
în Legea nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, cu modificările şi completările 
ulterioare,  denumită  în  continuare Codul  de  procedură  penală,  în Legea  nr. 
78/2000 pentru  prevenirea,  descoperirea  şi  sancţionarea  faptelor  de  corupţie,  cu 
modificările  şi  completările  ulterioare,  şi  în Ordonan  ţ  a  de  urgen  ţă   a  Guvernului  nr. 
43/2002, aprobată cu modificări prin Legea nr. 503/2002, cu modificările şi completările 
ulterioare,  pentru  infracţiunile  date  în  competenţa  Direcţiei  Naţionale  Anticorupţie, 
în Legea  nr.  286/2009 privind  Codul  penal,  cu  modificările  şi  completările  ulterioare, 
denumită în continuare Codul penal, şi în alte legi speciale pentru infracţiunile date în 
competenţa Direcţiei Naţionale Anticorupţie.”

7. Art. 28 se modifică și va avea următorul cuprins:
„ART. 28 - Procurorii  conduc şi  controlează activitatea ofiţerilor  şi  agenţilor  de 

poliţie judiciară.”
8. Art. 29 se modifică și va avea următorul cuprins:
„ART. 29 - În realizarea sarcinilor ce le revin, Secţia de combatere a corupţiei şi 

Secţia de combatere a infracţiunilor asimilate infracţiunilor de corupţie colaborează cu 
celelalte secţii,  servicii,  birouri  şi  alte compartimente de activitate  din cadrul  Direcţiei 
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Naţionale Anticorupţie, cu instanţele de judecată şi cu parchetele de pe lângă acestea, 
precum şi cu alte instituţii publice, în condiţiile legii.”

9. Art. 30 se modifică și va avea următorul cuprins:
„ART. 30 -  Procurorul şef secţie are următoarele atribuţii:
a) conduce şi controlează activitatea întregului personal din cadrul secţiei, luând 

sau, după caz, propunând conducerii Direcţiei Naţionale Anticorupţie măsurile care se 
impun;

b) urmăreşte şi răspunde de repartizarea cauzelor, pe criterii  obiective, potrivit 
legii şi prezentului regulament;

c)  soluţionează plângerile  formulate  împotriva  măsurilor  procesuale  luate  şi  a 
soluţiilor  dispuse de procurorii/procurorii  militari  din subordine şi  de procurorii  şefi  ai  
serviciilor teritoriale;

d) verifică rechizitoriile întocmite de procurorii din subordine, de procurorii militari 
din cadrul structurii centrale și de procurorii şefi ai serviciilor teritoriale;

e) verifică legalitatea soluţiilor  de netrimitere în judecată dispuse de procurorii  
şefi/procurorii  militari  şefi  ai  serviciilor din subordine şi  de procurorii  şefi  ai  serviciilor 
teritoriale, unde este cazul;

f) întocmeşte programele de activitate ale secţiei şi stabileşte obiectivele anuale 
ale acesteia cuprinse în raportul anual privind activitatea Direcţiei Naţionale Anticorupţie;

g) controlează activitatea desfăşurată de personalul din subordine prin efectuarea 
periodică de controale operative curente, materializate prin referate/rapoarte scrise, pe 
care le înaintează conducerii direcţiei;

h) efectuează urmărirea penală în cauzele repartizate;
i)  coordonează  activitatea  de  pregătire  profesională  continuă,  centralizată  şi 

descentralizată, pentru procurori/procurori militari, ofiţeri de poliţie şi personal auxiliar de 
specialitate;

j) realizează anual evaluarea activităţii profesionale a ofiţerilor de poliţie judiciară,  
a personalului auxiliar de specialitate şi a personalului conex;

k) coordonează şi controlează activitatea de pază şi de respectare a măsurilor de 
prevenire  şi  stingere  a  incendiilor  de  către  personalul  din  subordine  şi  în  birourile 
repartizate secţiei;

l) propune conducerii Direcţiei Naţionale Anticorupţie detaşarea sau prelungirea 
detaşării ofiţerilor şi agenţilor de poliţie judiciară din cadrul secţiei;

m) aduce la  cunoştinţa  personalului  actele  normative  nou-apărute,  ordinele  şi 
dispoziţiile conducerii Direcţiei Naţionale Anticorupţie, precum şi pe cele ale Ministerului  
Public şi ale Ministerului Justiţiei;

n) participă la elaborarea materialelor de analiză, a studiilor privind fenomenul 
corupţiei şi ia măsuri pentru valorificarea datelor rezultate din aceste materiale;

o) exercită orice alte atribuţii prevăzute de legi, regulamente, ordine sau stabilite  
din dispoziţia conducerii Direcţiei Naţionale Anticorupţie, în condiţiile legii.

10. Art. 31 se modifică și va avea următorul cuprins:
„ART. 31 -  Procurorul şef adjunct secţie îl ajută pe procurorul şef al secţiei în 

ducerea la îndeplinire a dispoziţiilor legale, a regulamentelor şi ordinelor procurorului şef  
al Direcţiei Naţionale Anticorupţie şi are următoarele atribuţii:
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a) soluţionează lucrările repartizate de procurorul şef al secţiei şi de conducerea 
Direcţiei Naţionale Anticorupţie;

b) în lipsa procurorului şef al secţiei, exercită atribuţiile ce îi revin acestuia;
c) efectuează urmărirea penală în cauzele repartizate;
d) exercită orice alte atribuţii prevăzute de legi, regulamente şi ordine sau stabilite 

din dispoziţia conducerii Direcţiei Naţionale Anticorupţie, în condiţiile legii.”
11. Denumirea Secțiunii a 4 –a din Capitolul I al Titlului VII se modifică şi va 
avea următorul cuprins:
„Secţiunea a 4-a
    Atribuţiile  procurorului  şef  serviciu,  procurorului  militar  șef  serviciu  şi  ale 
procurorului şef birou”
 12. Art. 32, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:
    „(2) Procurorul militar şef serviciu are atribuţiile prevăzute la alin. (1), precum şi  

următoarele atribuţii:
a)  verifică  modul  de  pregătire  a  procurorilor  militari  pentru  participarea  la 

şedinţele de judecată şi analizează legalitatea şi temeinicia hotărârilor pronunţate de 
instanţă, în vederea exercitării căilor de atac;

b)  întocmeşte  proiecte  de protocol  cu  Ministerul  Apărării  Naţionale,  Ministerul 
Afacerilor Interne şi cu alte instituţii  pentru organizarea şi desfăşurarea unor activităţi  
comune cu organele de control din aceste structuri;

c)  îndeplineşte  atribuţiile  specifice  şefului  de  stat  major  al  unităţii,  în  scopul 
pregătirii  militare  şi  fizice  corespunzătoare  a  procurorilor  militari;  întocmeşte  şi 
actualizează proiectele statelor de funcţii şi de personal pe timp de pace şi de război;

d)  studiază  cauzele  care  generează  şi  condiţiile  care  favorizează  corupţia  în 
rândul militarilor şi formulează propuneri procurorului şef al secţiei.”

13.  Denumirea Capitolului I din Titlul IX se modifică şi va avea următorul 
cuprins:
„Cap. I
    Atribuţiile procurorilor/procurorilor militari”
14. Art. 81 se modifică și va avea următorul cuprins:
    „Art.  81  - (1)  Procurorii/procurorii  militari  din  cadrul  Direcţiei  Naţionale 

Anticorupţie sunt subordonaţi procurorului şef al Direcţiei Naţionale Anticorupţie, care 
exercită  controlul  asupra  tuturor  procurorilor  din  subordine,  direct  sau  prin  procurori  
anume desemnaţi.

    (2) Procurorii/procurorii  militari din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie au 
următoarele atribuţii generale:

a)  să  asigure  prin  activitatea  desfăşurată  respectarea  legii  şi  independenţa 
autorităţii judecătoreşti;

b)  să  respecte  dispoziţiile  ordinelor  şi  regulamentelor,  hotărârile  Adunării 
generale a procurorilor şi ale colegiului de conducere ale direcţiei, în condiţiile legii;

c)  să  participe  la  activităţile  de  formare  profesională  continuă,  conform 
necesităţilor de specializare;

d) să respecte programul de lucru, să aibă un comportament decent şi civilizat în 
relaţiile de serviciu;
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e) să efectueze urmărirea  penală,  să participe la  şedinţele  de judecată şi  să 
soluţioneze lucrările în mod temeinic şi operativ;

f)  să  asigure  securitatea  dosarelor  penale  şi  a  celorlalte  lucrări,  precum  şi 
confidenţialitatea acestora, potrivit legii;

g) să aducă de îndată la cunoştinţa procurorului  şef direcţie orice ingerinţă în 
activitatea pe care o desfăşoară din partea unei persoane fizice sau juridice ori a unui  
grup de interese, care ar putea să îi afecteze independenţa, în condiţiile prevăzute de 
lege, sau imparţialitatea ori ar putea crea suspiciuni cu privire la acestea;

h) să facă parte din  comisiile de concurs,  examen sau interviu,  din dispoziţia 
conducerii direcţiei;

i) să îndeplinească, în limitele funcţiei, orice alte atribuţii stabilite, în conformitate 
cu legea, de conducerea Direcţiei Naţionale Anticorupţie.”

15. Art. 82  se modifică și va avea următorul cuprins:
    „Art. 82 – Procurorii/procurorii militari din cadrul secţiilor, serviciilor, birourilor şi 

compartimentelor  Direcţiei  Naţionale  Anticorupţie,  structura  centrală  şi  structura 
teritorială, au următoarele atribuţii specifice:

a) efectuează urmărirea penală în cauzele repartizate, potrivit legii;
b) utilizează mijloacele tehnice criminalistice din dotarea serviciului sau a biroului;
c) coordonează, supraveghează şi  controlează activitatea de cercetare penală 

efectuată de ofiţerii de poliţie judiciară, precum şi activităţile de ordin tehnic efectuate de 
specialişti;

d) întocmesc planul de anchetă şi ţin evidenţa cauzelor în curs de soluţionare, 
respectând termenele stabilite de procurorul şef ori de alte cadre de conducere;

e) participă, potrivit dispoziţiei procurorului şef, la judecarea cauzelor penale;
f)  informează,  de  îndată,  conducerea  Secţiei  judiciară  penale  cu  privire  la 

termenele  acordate,  soluţiile  sau  orice  fel  de  incidente  care  apar  pe  parcursul 
soluţionării cauzelor, în situaţia în care participă la şedinţele de judecată;

g) exercită căile de atac împotriva hotărârilor judecătoreşti, în condiţiile prevăzute 
de lege;

h) examinează temeinicia şi legalitatea hotărârilor judecătoreşti rămase definitive 
şi fac propuneri pentru promovarea căilor de atac extraordinare în cazurile în care se 
impun;

i) sesizează conducerea serviciului cu privire la practicile neunitare din activitatea 
instanţelor de judecată, precum şi cu privire la dificultăţile în aplicarea unor dispoziţii 
legale;

j)  primesc  persoane  în  audienţă,  conform programului  stabilit  de  conducerea 
serviciului sau a biroului, în limitele legii;

k) participă la elaborarea studiilor, analizelor sau a lucrărilor prevăzute în ordinele 
procurorului şef al Direcţiei Naţionale Anticorupţie;

l)  rezolvă,  potrivit  legii,  sesizările,  reclamaţiile  şi  plângerile  repartizate  de 
conducerea serviciului sau a biroului;

m) exercită orice alte atribuţii ce le revin potrivit legii, regulamentelor, ordinelor 
sau  dispuse  de  procurorul  şef  al  serviciului  teritorial  ori  de  conducerea  Direcţiei 
Naţionale Anticorupţie, în condiţiile legii.”

16. Art. 88, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:
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    „Art. 88 - (1) Personalul auxiliar de specialitate din structura centrală a Direcţiei 
Naţionale Anticorupţie este format din grefieri şefi cabinet, grefieri șefi secţie, grefieri şefi 
serviciu, grefieri, grefieri documentarişti şi grefieri arhivari.”

17. Articolul 148 alin (1) se modifică și va avea următorul cuprins : ” Art. 148 
- (1)  Secţia  de combatere a  corupţiei,  Secţia  de combatere a  infracţiunilor  asimilate 
infracţiunilor  de  corupţie,  Secţia  judiciară  penală  şi  serviciile  teritoriale  ale  Direcţiei  
Naţionale  Anticorupţie  vor  prezenta  permanent  consilierilor  procurorului  şef  direcţie 
informări cu problemele de drept controversate, precum şi materiale privind problemele 
de drept în legătură cu care instanţele de judecată au pronunţat soluţii contradictorii,  
exprimându-şi documentat opinia.”

Art.  II.  –  Direcția  Națională  Anticorupție va  aduce  la  îndeplinire  dispoziţiile 
prezentului ordin.

Art. III. – (1) Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
(2) La data intrării în vigoare, orice alte dispoziţii contrare se abrogă.

Bucureşti, 

 Robert Marius CAZANCIUC

Ministrul Justiţiei
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