
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

L E G E 
 

pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
120/2005  privind operaţionalizarea Direcţiei generale anticorupţie 
din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor 
 

Camera Deputaţilor adoptă prezentul proiect de lege. 
 

„Articol unic. - Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr.120 din 1 septembrie 2005 privind operaţionalizarea Direcţiei 
generale anticorupţie din cadrul Ministerului Administraţiei şi 
Internelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 809 
din 6 septembrie 2005, cu următoarele modificări:” 

   
 

1. Titlul ordonanţei de urgenţă va avea următorul cuprins: 
 „Ordonanţă de urgenţă privind unele măsuri de îmbunătăţire a 
activităţii  Direcţiei generale anticorupţie din cadrul Ministerului 
Administraţiei şi Internelor” 
 

2. Articolul 1 va avea următorul cuprins: 
 „Art. 1.- Ofiţerii de poliţie judiciară din cadrul Direcţiei generale 
anticorupţie a Ministerului Administraţiei şi Internelor au competenţa 
să efectueze, în condiţiile prevăzute de lege, activităţi de prevenire şi 
descoperire, precum şi actele de cercetare penală dispuse de procurorul 
competent, privind infracţiunile prevăzute de Legea nr. 78/2000 pentru 
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prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, cu 
modificările şi completările ulterioare, săvârşite de personalul 
Ministerului Administraţiei şi Internelor.” 
 

3. Articolul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins: 
„Art. 3.- La articolul 21 din Ordonanţa Guvernului nr. 38/2003 

privind salarizarea şi alte drepturi ale poliţiştilor, publicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 65 din 2 februarie 2003, 
aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 353/2003, cu 
modificările şi completările ulterioare, după alineatul (1) se introduce 
alineatul (1¹), cu următorul cuprins:      

(1¹) Poliţiştii care desfăşoară activităţi privind prevenirea şi 
combaterea corupţiei în rândul personalului Ministerului Administraţiei 
şi Internelor beneficiază de un spor lunar de până la 30% din salariul 
de bază.” 
 

4. Articolul 4 va avea următorul cuprins: 
 „Art. 4. - Articolul 23 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 
43/2002 privind Parchetul Naţional Anticorupţie, publicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 244 din 11 aprilie 2002, 
aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 503/2002, cu 
modificările şi completările ulterioare, va avea următorul cuprins: 
    Art. 23.- Persoanele arestate preventiv în cauzele care sunt  de 
competenţa Parchetului Naţional Anticorupţie sunt deţinute în locuri 
anume,  stabilite în cadrul Parchetului Naţional Anticorupţie, încadrate 
cu  personal detaşat de la Administraţia Naţională a Penitenciarelor, 
sau, după caz, în secţiile de arest preventiv ale penitenciarelor ori în 
arestul Direcţiei generale anticorupţie din cadrul Ministerului 
Administraţiei şi Internelor.” 
 

5. Articolul 5 va avea următorul cuprins: 
„Art. 5.- Drepturile prevăzute la art. 2 şi 3 se asigură din bugetul 

aprobat Ministerului Administraţiei şi Internelor.” 
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Acest proiect de lege a fost adoptat de Camera Deputaţilor în 
şedinţa din 4 octombrie 2005, cu respectarea prevederilor articolului 76 
alineatul (1) din Constituţia României, republicată. 

 
 

p. PREŞEDINTELE  CAMEREI  DEPUTAŢILOR 
 

Daniela Popa 
 


