
 

 

 
 

 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

L E G E 
 

privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a  Guvernului 
nr. 134/2005 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de  
urgenţă a Guvernului nr. 43/2002 privind  Parchetul Naţional  
Anticorupţie. 
 

Camera Deputaţilor adoptă prezentul proiect de lege. 
 

Articol unic. – Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului  
nr.134 din 29 septembrie 2005 pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 43/2002 privind Parchetul 
Naţional Anticorupţie, publicată în Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr. 899 din 7 octombrie 2005, cu următoarele modificări: 
 

1. La articolul I, punctul 2 va avea  următorul cuprins: 
„2. Alineatul (1) al articolului 1 va avea următorul cuprins:  
Art. 1. - (1) Prin prezenta ordonanţă de urgenţă se înfiinţează 

Direcţia Naţională Anticorupţie ca structură cu personalitate 
juridică, în cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi 
Justiţie, prin reorganizarea Parchetului Naţional Anticorupţie.” 
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2. La articolul I,  punctul 4 va avea  următorul cuprins: 
„4. Alineatul (31) al articolului 1 va avea următorul cuprins:  
(31) Procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta 

Curte de Casaţie şi Justiţie conduce Direcţia Naţională 
Anticorupţie prin intermediul procurorului şef al acestei direcţii. 
Procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de 
Casaţie şi Justiţie soluţionează conflictele de competenţă apărute 
între Direcţia Naţională Anticorupţie şi celelalte structuri sau 
unităţi din cadrul Ministerului Public.”  

 
3. La articolul I,  punctul 8 va avea  următorul cuprins: 
„8. Alineatul (4) al articolului 4 va avea următorul cuprins:  
(4) Procurorul şef al Direcţiei Naţionale Anticorupţie este 

ordonator secundar de credite. Finanţarea cheltuielilor curente şi de 
capital ale Direcţiei Naţionale Anticorupţie se asigură de la bugetul 
de stat, fondurile destinate Direcţiei Naţionale Anticorupţie fiind 
evidenţiate distinct în bugetul Parchetului de pe lângă Înalta Curte 
de Casaţie şi Justiţie. Anual se constituie un depozit în valoare de 
cel puţin 2 milioane lei (RON), pentru acţiuni privind organizarea 
şi constatarea infracţiunilor flagrante de corupţie,  la dispoziţia 
procurorului şef al Direcţiei Naţionale Anticorupţie. Această sumă 
este prevăzută la titlul «Cheltuieli materiale şi servicii» în bugetul 
Direcţiei Naţionale Anticorupţie, iar modul său de gestionare şi de 
utilizare se va stabili prin ordin al procurorului şef al acestei 
direcţii.” 

 
4. Articolul II va avea următorul cuprins: 
„Art. II. - În  cuprinsul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr. 43/2002 privind Parchetul Naţional Anticorupţie, aprobată cu 
modificări prin Legea nr. 503/2002, cu modificările şi completările 
ulterioare, precum şi în orice alte acte normative care  cuprind 
referiri la Parchetul Naţional Anticorupţie, următoarele  denumiri  
se  înlocuiesc astfel: 
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a) „Parchetul Naţional Anticorupţie” cu „Direcţia Naţională 
Anticorupţie”; 

b) „procurorul general” al Parchetului Naţional Anticorupţie 
cu „procurorul şef” al Direcţiei Naţionale Anticorupţie; 

c)„ procurorul general adjunct” al Parchetului Naţional 
Anticorupţie cu „procurorul şef adjunct” al Direcţiei Naţionale 
Anticorupţie; 

d) „consilierul procurorului general” al Parchetului Naţional 
Anticorupţie cu „consilierul procurorului şef” al Direcţiei 
Naţionale Anticorupţie.” 
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Acest proiect de lege a fost adoptat de Camera Deputaţilor în 
şedinţa din 27 februarie 2006, cu respectarea prevederilor 
articolului 76 alineatul (1) din Constituţia României, republicată. 

 
 
p. PREŞEDINTELE  CAMEREI  DEPUTAŢILOR 

 
Lucian Augustin Bolcaş 


