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ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE
MINISTERUL JUSTIȚIEI

ORDIN
pentru aprobarea Regulamentului de ordine interioară al parchetelor*)
Având în vedere propunerile procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție privind
aprobarea Regulamentului de ordine interioară al parchetelor, transmise prin adresele nr. 1.625/C/10.716/2013 din 3 aprilie 2014,
din 28 aprilie 2014, din 2 iulie 2014 și din 11 iulie 2014,
luând în considerare Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 811 din 3 iulie 2014, prin care au fost
avizate favorabil propunerile de adoptare a Regulamentului de ordine interioară al parchetelor,
în conformitate cu dispozițiile art. 13 din Hotărârea Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului
Justiției, cu modificările și completările ulterioare,
în temeiul dispozițiilor art. 140 alin. (2) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată, cu modificările
și completările ulterioare,
ministrul justiției emite următorul ordin:
Art. 1. — Se aprobă Regulamentul de ordine interioară al
parchetelor, prevăzut în anexa care face parte integrantă din
prezentul ordin.
Art. 2. — La data intrării în vigoare a prezentului ordin se
abrogă Regulamentul de ordine interioară al parchetelor,
aprobat prin Ordinul ministrului justiției nr. 529/C/2007, publicat
în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 154 din 5 martie

2007, cu modificările ulterioare, precum și orice alte dispoziții
contrare.
Art. 3. — Structurile din cadrul Ministerului Public vor duce la
îndeplinire dispozițiile prezentului ordin.
Art. 4. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al
României, Partea I.

Ministrul justiției,
Robert Marius Cazanciuc
București, 30 iulie 2014.
Nr. 2.632/C.

*) Ordinul nr. 2.632/C//2014 a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 623 din 26 august 2014 și este reprodus și în acest număr bis.
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ANEX

REGULAMENT
de ordine interioar al parchetelor

TITLUL I
Dispoziii generale
ART.1. Rolul Ministerului Public
(1) Ministerul Public este parte component a autoritii judectoreti, iar atribuiile
sale sunt prevzute în Constituia României, republicat, în Legea nr. 304/2004 privind
organizarea judiciar, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare, precum i în alte
acte normative.
(2) În activitatea judiciar, Ministerul Public reprezint interesele generale ale
societii i apr ordinea de drept, precum i drepturile i libertile cetenilor.
(3) Ministerul Public îi exercit atribuiile prin procurori constituii în parchete, în
condiiile legii.
ART.2. Structura i organizarea Ministerului Public
(1) Structura i organizarea Ministerului Public sunt prevzute în Legea nr. 304/2004,
privind organizarea judiciar, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare, precum i
în alte legi speciale.
(2) Din Ministerul Public fac parte: Parchetul de pe lâng Înalta Curte de Casaie i
Justiie, parchetele de pe lâng curile de apel, parchetele de pe lâng tribunale, parchetele
de pe lâng tribunalele specializate pentru minori i familie, parchetele de pe lâng
judectorii i parchetele militare, conform organigramei prevzute în anexa la prezentul
regulament.
(3) Parchetele militare sunt organizate dup cum urmeaz: Secia parchetelor militare
din cadrul Parchetului de pe lâng Înalta Curte de Casaie i Justiie, Parchetul Militar de pe
lâng Curtea Militar de Apel Bucureti i parchetele militare de pe lâng tribunalele militare.
TITLUL II
Ierarhia funciilor din cadrul Ministerului Public
ART.3. Categoriile de personal
Parchetele din cadrul Ministerului Public funcioneaz cu urmtoarele categorii de
personal:
a) procurori;
b) personal de specialitate juridic asimilat judectorilor i procurorilor;
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c) personal auxiliar de specialitate;
d) personal conex;
e) funcionari publici;
f) personal contractual;
g) personal militar în cadrul parchetelor militare.
ART.4. Structura funciilor de procuror
(1) Parchetul de pe lâng Înalta Curte de Casaie i Justiie are în structur
urmtoarele funcii de procuror:
a) procuror general;
b) prim-adjunct al procurorului general, procuror ef al Direciei Naionale
Anticorupie, procuror ef al Direciei de Investigare a Infraciunilor de Criminalitate
Organizat i Terorism;
c) adjunct al procurorului general, procurorii efi adjunci ai Direciei Naionale
Anticorupie, procuror ef adjunct al Direciei de Investigare a Infraciunilor de Criminalitate
Organizat i Terorism;
d) procuror ef secie;
e) procuror ef secie adjunct;
f) procuror ef serviciu;
g) procuror ef birou;
h) procuror.
(2) Parchetele de pe lâng curile de apel au în structur urmtoarele funcii de
procuror:
a) procuror general;
b) procuror general adjunct;
c) procuror ef secie;
d) procuror.
(3) Parchetele de pe lâng tribunale au în structur urmtoarele funcii de procuror:
a) prim-procuror;
b) prim-procuror adjunct;
c) procuror ef secie;
d) procuror.
(4) Parchetele de pe lâng tribunalele specializate pentru minori i familie au în
structur urmtoarele funcii de procuror:
a) prim-procuror;
b) prim-procuror adjunct;
c) procuror.
(5) Parchetele de pe lâng judectorii au în structur urmtoarele funcii de procuror:
a) prim-procuror;
b) prim-procuror adjunct;
c) procuror;
d) procuror stagiar.
(6) Dispoziiile alin. (2) i (3) se aplic în mod corespunztor parchetelor militare.
(7) Procurorii din fiecare parchet sunt subordonai conductorului parchetului.
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(8) Conductorul fiecrui parchet este subordonat conductorului parchetului ierarhic
superior din aceeai circumscripie.
(9) La încetarea mandatului funciei de conducere procurorii pot ocupa, în condiiile
prevzute de art. 49, 50, 54 i 55 din Legea nr. 303/2004, republicat, cu modificrile i
completrile ulterioare, o funcie de conducere la acelai sau la alt parchet, ori revin la
parchetele de unde provin sau unde au dreptul s funcioneze potrivit legii.
(10) Cu cel puin ase luni înainte de încetarea mandatului funciei de conducere,
procurorii care ocup aceste funcii trebuie s comunice Direciei resurse umane i
organizare din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii opiunea cu privire la parchetul la
care doresc s funcioneze.
ART.5. Structura funciilor personalului de specialitate juridic asimilat
judectorilor i procurorilor
Funciile personalului de specialitate juridic asimilat judectorilor i procurorilor din
cadrul parchetelor sunt urmtoarele:
A) La Parchetul de pe lâng Înalta Curte de Casaie i Justiie:
a) ef birou;
b) personal de specialitate juridic asimilat judectorilor i procurorilor.
B) La parchetele de pe lâng curile de apel:
a) personal de specialitate juridic asimilat judectorilor i procurorilor.
ART.6. Structura funciilor personalului auxiliar de specialitate
(1) Funciile personalului auxiliar de specialitate din cadrul parchetelor sunt
urmtoarele:
A) La Parchetul de pe lâng Înalta Curte de Casaie i Justiie:
a) grefier ef secie;
b) grefier ef serviciu;
c) specialist IT ef;
d) specialist IT;
e) grefier;
f) tehnician criminalist;
g) grefier statistician;
h) grefier documentarist;
i) grefier arhivar.
B) La parchetele de pe lâng curile de apel:
a) prim-grefier;
b) grefier ef secie;
c) grefier;
d) specialist IT;
e) tehnician criminalist;
f) grefier arhivar.
C) La parchetele de pe lâng tribunale i tribunalele specializate pentru minori i
familie:
a) prim-grefier;
b) grefier ef secie, dup caz;

Str. Apolodor nr. 17, sector 5, 050741
Bucureti, România



www.just.ro

Pagina 3 din 114
COD: FS-01-05-ver.3

5

6

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 623 bis/26.VIII.2014

c) grefier;
d) specialist IT;
e) tehnician criminalist;
f) grefier arhivar.
D) La parchetele de pe lâng judectorii:
a) grefier ef;
b) grefier;
c) grefier arhivar.
(2) Sunt conexe personalului auxiliar de specialitate al parchetelor funciile de agent
procedural i ofer.
ART.7. Structura funciilor publice
Funciile publice din cadrul parchetelor sunt urmtoarele:
A) La Parchetul de pe lâng Înalta Curte de Casaie i Justiie:
a) manager economic;
b) director;
c) ef serviciu;
d) ef birou;
e) manager public;
f) auditor;
g) consilier/expert;
h) specialist antifraud;
i) referent.
B) La parchetele de pe lâng curile de apel:
a) manager economic;
b) consilier;
c) specialist antifraud;
d) referent.
C) La parchetele de pe lâng tribunale:
a) manager economic;
b) consilier;
c) specialist antifraud;
d) referent.
ART.8. Structura funciilor de personal contractual
Funciile de personal contractual din cadrul parchetelor sunt urmtoarele:
A) La Parchetul de pe lâng Înalta Curte de Casaie i Justiie:
a) ef serviciu;
b) ef birou;
c) consilier pentru afaceri europene;
d) consilier;
e) expert;
f) referent;
g) ef formaie;
h) muncitor;
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i) pompier;
j) îngrijitor.
B) La parchetele de pe lâng curile de apel:
a) expert;
b) referent;
c) muncitor;
d) pompier;
e) îngrijitor.
C) La parchetele de pe lâng tribunale:
a) expert;
b) referent;
c) muncitor;
d) pompier;
e) îngrijitor.
D) La parchetele de pe lâng judectorii:
a) muncitor;
b) îngrijitor.
ART.9. Atribuiile generale ale personalului cu funcii de conducere
(1) Procurorii, personalul de specialitate juridic asimilat judectorilor i procurorilor,
personalul auxiliar de specialitate i celelalte categorii de personal din cadrul Ministerului
Public cu funcii de conducere coordoneaz i verific activitatea personalului din subordine,
conform atribuiilor prevzute de lege, regulamente, ordine ale procurorului general al
Parchetului de pe lâng Înalta Curte de Casaie i Justiie i ordine ale Ministrului Justiiei.
(2) Personalul de la alin. (1) rspunde pentru îndeplinirea atribuiilor specifice funciei
de conducere deinute.
ART.10. Subordonarea categoriilor de personal din cadrul parchetelor, altele
decât procurorii
(1) Personalul de specialitate juridic asimilat judectorilor i procurorilor, personalul
auxiliar de specialitate i cel conex acestuia, funcionarii publici i personalul contractual din
cadrul Parchetului de pe lâng Înalta Curte de Casaie i Justiie se subordoneaz ierarhic
procurorului general al Parchetului de pe lâng Înalta Curte de Casaie i Justiie.
(2) Personalul de specialitate juridic asimilat judectorilor i procurorilor, personalul
auxiliar de specialitate i cel conex acestuia, funcionarii publici i personalul contractual din
cadrul Direciei Naionale Anticorupie i Direciei de Investigare a Infraciunilor de
Criminalitate Organizat i Terorism se subordoneaz ierarhic conductorilor structurilor de
parchet respective.
(3) Personalul de specialitate juridic asimilat judectorilor i procurorilor, personalul
auxiliar de specialitate i cel conex acestuia, funcionarii publici i personalul contractual din
cadrul structurilor teritoriale de parchet se subordoneaz ierarhic conductorului structurii de
parchet respective.
(4) Specialitii IT din cadrul parchetelor au atribuii legate exclusiv de activitatea
specific domeniului tehnologiei informaiei i comunicaiilor, precum i de implementare a
Strategiei de informatizare a sistemului judiciar din România. Conductorii parchetelor
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asigur sprijinul logistic necesar pentru desfurarea în bune condiii a activitii acestora.
Specialitii IT se subordoneaz administrativ conductorilor parchetelor din care fac parte,
iar profesional Serviciului de tehnologia informaiei din Parchetul de pe lâng Înalta Curte de
Casaie i Justiie.
TITLUL III
Organizarea i funcionarea Parchetului de pe lâng Înalta Curte de Casaie i
Justiie
CAPITOLUL I
Structura i conducerea Parchetului de pe lâng Înalta Curte de Casaie i
Justiie
ART.11. Structura Parchetului de pe lâng Înalta Curte de Casaie i Justiie
În cadrul Parchetului de pe lâng Înalta Curte de Casaie i Justiie funcioneaz:
a) Secia de urmrire penal i criminalistic;
b) Secia judiciar;
c) Secia de resurse umane i documentare;
d) Secia parchetelor militare;
e) Serviciul de îndrumare i control;
f) Serviciul de cooperare judiciar internaional, relaii internaionale i programe;
g) Serviciul de documente clasificate;
h) Serviciul de tehnologia informaiei;
i) Biroul de informare public i relaii cu presa;
j) Biroul juridic;
k) Departamentul economico-financiar i administrativ;
l) Direcia de audit public intern;
m) Unitatea de management al proiectelor.
ART.12. Structurile autonome din cadrul Ministerului Public
În cadrul Parchetului de pe lâng Înalta Curte de Casaie i Justiie funcioneaz, ca
structuri cu personalitate juridic proprie, Direcia Naional Anticorupie i Direcia de
Investigare a Infraciunilor de Criminalitate Organizat i Terorism.
ART.13. Conducerea Parchetului de pe lâng Înalta Curte de Casaie i Justiie
i a structurilor din cadrul acestuia
(1) Parchetul de pe lâng Înalta Curte de Casaie i Justiie este condus de procurorul
general al Parchetului de pe lâng Înalta Curte de Casaie i Justiie, ajutat de un primadjunct i un adjunct.
(2) Direcia Naional Anticorupie este condus de un procuror ef, ajutat de 2
procurori efi adjunci.
(3) Direcia de Investigare a Infraciunilor de Criminalitate Organizat i Terorism este
condus de un procuror ef, ajutat de un procuror ef adjunct.
(4) În cadrul structurilor menionate, funcioneaz, dup caz, secii, servicii, birouri i
alte compartimente, conduse de procurori efi secie, serviciu i birou. De asemenea, în
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cadrul Parchetului de pe lâng Înalta Curte de Casaie i Justiie, funcioneaz structuri în
subordinea direct a procurorului general.
(5) Fiecare secie este condus de un procuror ef secie, ajutat de un procuror ef
secie adjunct.
(6) Direciile, seciile, serviciile i birourile din cadrul Parchetului de pe lâng Înalta
Curte de Casaie i Justiie sunt organizate ierarhic. Personalul din cadrul acestora este
subordonat procurorului ef al direciei, seciei, serviciului sau biroului, dup caz. Procurorul
ef birou este subordonat procurorului ef serviciu, care la rândul su este subordonat
procurorului ef direcie sau secie, respectiv adjunctului acestuia.
(7) Dispoziiile alineatului precedent se aplic în mod corespunztor i celorlalte
structuri din cadrul Parchetului de pe lâng Înalta Curte de Casaie i Justiie.

ART.14. Atribuiile procurorului general al Parchetului de pe lâng Înalta Curte
de Casaie i Justiie
(1) Procurorul general al Parchetului de pe lâng Înalta Curte de Casaie i Justiie
are urmtoarele atribuii:
a) conduce, coordoneaz i rspunde de activitatea Parchetului de pe lâng Înalta
Curte de Casaie i Justiie i a parchetelor din subordine, luând msuri pentru buna
organizare i funcionare a acestora;
b) conduce Direcia Naional Anticorupie i Direcia de Investigare a Infraciunilor de
Criminalitate Organizat i Terorism, prin intermediul procurorilor efi ai acestor direcii;
c) exercit controlul asupra tuturor parchetelor, direct sau prin procurori anume
desemnai;
d) convoac i prezideaz edinele Colegiului de conducere al Parchetului de pe
lâng Înalta Curte de Casaie i Justiie;
e) convoac Adunarea general a procurorilor Parchetului de pe lâng Înalta Curte
de Casaie i Justiie i prezideaz aceast adunare;
f) reprezint Ministerul Public în relaiile cu celelalte autoriti i instituii publice, cu
organizaiile neguvernamentale, cu orice alte persoane juridice sau persoane fizice, din ar
i din strintate, precum i în relaiile internaionale;
g) atribuiile prevzute în Codul penal, în Codul de procedur penal i în legi
speciale;
h) propune Consiliului Superior al Magistraturii înfiinarea/desfiinarea seciilor din
cadrul parchetelor, cu excepia Direciei Naionale Anticorupie;
i) înfiineaz/desfiineaz, prin ordin, servicii, birouri sau alte compartimente de
specialitate, cu avizul ministrului justiiei, cu excepia serviciilor, birourilor sau a altor
compartimente din cadrul Direciei Naionale Anticorupie i Direciei de Investigare a
Infraciunilor de Criminalitate Organizat i Terorism;
j) propune Consiliului Superior al Magistraturii numrul adjuncilor procurorilor
generali ai parchetelor de pe lâng curile de apel i ai prim-procurorilor parchetelor de pe
lâng tribunale i ai parchetelor de pe lâng judectorii unde prim-procurorii sunt ajutai de
adjunci;
k) repartizeaz procurorii din cadrul Parchetului de pe lâng Înalta Curte de Casaie i
Justiie, pe secii, servicii i birouri, în funcie de necesitatea asigurrii funcionrii
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corespunztoare a parchetului, precum i de pregtirea, aptitudinile i specializarea
acestora;
l) numete i revoc, prin ordin, procurorii Direciei de Investigare a Infraciunilor de
Criminalitate Organizat i Terorism, cu avizul Consiliului Superior al Magistraturii, în limita
posturilor prevzute în statul de funcii, aprobat potrivit legii;
m) numete i elibereaz din funcie, prin ordin, consilierii procurorului general al
Parchetului de pe lâng Înalta Curte de Casaie i Justiie;
n) dispune delegarea procurorilor în funcii de execuie i conducere, potrivit legii;
o) încadreaz personalul de specialitate juridic asimilat judectorilor i procurorilor i
managerii economici din cadrul parchetelor, cu excepia celor care îi desfoar activitatea
în cadrul Direciei Naionale Anticorupie;
p) încadreaz personalul auxiliar de specialitate i cel conex acestuia, funcionarii
publici i personalul contractual din cadrul Parchetului de pe lâng Înalta Curte de Casaie i
Justiie i dispune delegarea, transferarea, promovarea, încetarea i modificarea raporturilor
de munc i aplicarea sanciunilor disciplinare pentru aceste categorii de personal, în
condiiile legii, cu excepia celor care îi desfoar activitatea în cadrul Direciei Naionale
Anticorupie i Direciei de Investigare a Infraciunilor de Criminalitate Organizat i
Terorism;
q) emite aviz conform pentru numirea i revocarea ofierilor i agenilor de poliie
judiciar, la propunerea ministrului afacerilor interne, i retrage avizul conform ofierilor i
agenilor de poliie judiciar care nu i-au îndeplinit corespunztor atribuiile de serviciu;
r) emite aviz conform pentru numirea ca organe de cercetare penal speciale a
ofierilor anume desemnai, la propunerea organelor competente, i retrage avizul conform
ofierilor anume desemnai care nu i-au îndeplinit corespunztor atribuiile de serviciu;
s) emite avizul necesar numirii inspectorilor antifraud în cadrul Direciei generale de
combatere a fraudelor i dispune detaarea acestora la parchete, precum i revocarea din
funcie, prin ordin comun cu preedintele Ageniei Naionale de Administrare Fiscal;
t) este ordonator principal de credite;
u) coordoneaz elaborarea proiectului de buget anual al Parchetului de pe lâng
Înalta Curte de Casaie i Justiie i al Ministerului Public;
v) exercit atribuii de coordonare i control al administrrii Parchetului de pe lâng
Înalta Curte de Casaie i Justiie, din punct de vedere economico-financiar;
w) stabilete, prin ordin, indemnizaiile de încadrare brute lunare sau salariile de baz
brute, dup caz, precum i alte drepturi pentru categoriile de personal potrivit legii;
x) acord premii personalului din cadrul Parchetului de pe lâng Înalta Curte de
Casaie i Justiie, în condiiile legii;
y) organizeaz activitatea de relaii cu publicul;
z) exercit orice alte atribuii prevzute de actele normative în vigoare.
(2) În exercitarea atribuiilor ce-i revin, procurorul general al Parchetului de pe lâng
Înalta Curte de Casaie i Justiie emite ordine cu caracter intern.
(3) Procurorul general al Parchetului de pe lâng Înalta Curte de Casaie i Justiie
prezint Consiliului Superior al Magistraturii i ministrului justiiei raportul anual privind
activitatea Ministerului Public.
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ART.15. Atribuiile prim-adjunctului i adjunctului procurorului general al
Parchetului de pe lâng Înalta Curte de Casaie i Justiie
(1) Prim-adjunctul procurorului general al Parchetului de pe lâng Înalta Curte de
Casaie i Justiie i adjunctul procurorului general acioneaz pentru îndeplinirea ordinelor
i altor dispoziii ale procurorului general, coordoneaz, controleaz i rspund de activitatea
seciilor Parchetului de pe lâng Înalta Curte de Casaie i Justiie i a celorlalte parchete.
(2) Repartizarea atribuiilor între prim-adjunctul procurorului general i adjunctul
procurorului general este stabilit prin ordin al procurorului general.
(3) În perioada absenei procurorului general sau a imposibilitii exercitrii funciei,
indiferent de cauza acesteia, prim-adjunctul procurorului general îl înlocuiete de drept în
exercitarea atribuiilor ce îi revin în aceast calitate, iar în cazul absenei acestuia sau al
imposibilitii exercitrii funciei, indiferent de cauza acesteia, atribuiile sunt exercitate de
drept de adjunctul procurorului general.
(4) În cazul vacanei funciei de procuror general, indiferent de cauza acesteia,
atribuiile ce îi revin în aceast calitate sunt exercitate de drept de prim-adjunctul
procurorului general, iar în cazul vacanei funciei de procuror general i a celei de primadjunct al procurorului general, indiferent de cauza acesteia, atribuiile sunt exercitate de
drept de adjunctul procurorului general.
ART.16. Atribuiile consilierilor procurorului general al Parchetului de pe lâng
Înalta Curte de Casaie i Justiie
(1) În activitatea sa, procurorul general al Parchetului de pe lâng Înalta Curte de
Casaie i Justiie este ajutat de 3 consilieri, numii prin ordin al acestuia. Consilierii
procurorului general pot fi magistrai sau personal contractual.
(2) Consilierii procurorului general au urmtoarele atribuii:
a) efectueaz sau particip la elaborarea unor studii, evaluri, sinteze i a altor lucrri
privind activitatea Ministerului Public;
b) formuleaz propuneri privind organizarea i funcionarea eficient a parchetelor din
cadrul Ministerului Public pe care le supune aprobrii conducerii Parchetului de pe lâng
Înalta Curte de Casaie;
c) din dispoziia procurorului general, asist la primirea unor persoane în audien i îl
informeaz asupra posibilitilor de soluionare a problemelor expuse, colaborând în acest
scop cu celelalte structuri ale Ministerului Public;
d) examineaz proiecte de acte normative ori note de studiu i formuleaz propuneri
sau observaii asupra cuprinsului acestora;
e) examineaz i supun aprobrii procurorului general analizele semestriale i anuale
privind activitatea Ministerului Public, elaborate de ctre procurorii efi ai direciilor, seciilor,
serviciilor i ai altor compartimente de activitate;
(3) Consilierii procurorului general, care au i calitatea de procuror, pot examina, din
ordinul procurorului general, legalitatea unor soluii date de procurorii din cadrul Ministerului
Public, formulând propuneri pe care le prezint procurorului general.
(4) Consilierii procurorului general îndeplinesc orice alte sarcini i lucrri repartizate
de procurorul general.
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CAPITOLUL II
Secia de urmrire penal i criminalistic
SECIUNEA 1
Structura i conducerea Seciei de urmrire penal i criminalistic
ART.17. Structura Seciei de urmrire penal i criminalistic
În cadrul Seciei de urmrire penal i criminalistic funcioneaz:
A. Serviciul de urmrire penal:
a) Biroul de urmrire penal;
b) Biroul de criminalistic;
B. Serviciul pentru coordonarea activitii Ministerului Public în domeniul drepturilor
de proprietate intelectual:
a) Biroul de combatere a infraciunilor în domeniul drepturilor de proprietate
intelectual;
b) Biroul pentru coordonarea activitii în domeniul drepturilor de proprietate
intelectual.
ART.18. Conducerea Seciei de urmrire penal i criminalistic i atribuiile
acesteia
(1) Secia de urmrire penal i criminalistic exercit atribuiile Parchetului de pe
lâng Înalta Curte de Casaie i Justiie în legtur cu activitatea de urmrire penal, potrivit
legii, i coordoneaz activitatea de urmrire penal i activitatea de criminalistic
desfurate de celelalte parchete.
(2) Secia de urmrire penal i criminalistic este condus de un procuror ef secie,
ajutat de un procuror ef secie adjunct.
(3) Procurorul ef secie are urmtoarele atribuii:
a) organizeaz, conduce, controleaz i rspunde de activitatea personalului din
cadrul seciei, luând sau, dup caz, propunând conducerii Parchetului de pe lâng Înalta
Curte de Casaie i Justiie msurile care se impun pentru desfurarea corespunztoare a
acesteia;
b) repartizeaz spre soluionare dosarele penale i celelalte lucrri înregistrate în
secie direct procurorilor sau prin procurorul ef serviciu ori procurorul ef birou, dup caz.
Dosarele penale i celelalte lucrri sunt repartizate procurorilor pe baza urmtoarelor
criterii obiective: specializarea, aptitudinile, experiena, numrul de dosare aflate în lucru i
gradul lor de complexitate, specificul fiecrui caz în parte, cazurile de incompatibilitate i
conflict de interese, în msura în care sunt cunoscute, precum i alte situaii deosebite;
c) dispune msurile necesare pentru pstrarea în condiii de confidenialitate a
Registrului de eviden privind metodele speciale de supraveghere i cercetare (R-6), a
Registrului special privind msurile de protecie a persoanelor vtmate, prilor civile,
martorilor, investigatorilor sub acoperire, informatorilor i a colaboratorilor (R-7), a
suporturilor care conin rezultatul activitilor de supraveghere tehnic, precum i a altor
documente care impun pstrarea în astfel de condiii, fr s constituie documente clasificate;
d) stabilete atribuiile manageriale delegate procurorului ef secie adjunct;
e) analizeaz legalitatea i temeinicia soluiilor adoptate de ctre procurorii din secie;
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f) analizeaz cauzele în care s-a dispus clasarea ori renunarea la urmrire penal
fa de inculpaii arestai preventiv;
g) elaboreaz semestrial programul de activitate al seciei, asigur i urmrete
realizarea integral a obiectivelor i a aciunilor în termenele stabilite;
h) exercit orice alte atribuii prevzute de lege sau dispuse de conducerea
Parchetului de pe lâng Înalta Curte de Casaie i Justiie.
(4) Procurorul ef secie adjunct are urmtoarele atribuii:
a) organizeaz, conduce, controleaz i rspunde de îndeplinirea atribuiilor
manageriale încredinate de procurorul ef secie;
b) soluioneaz lucrrile repartizate de procurorul ef secie i de conducerea
Parchetului de pe lâng Înalta Curte de Casaie i Justiie;
c) exercit atribuiile procurorului ef secie, în absena acestuia;
d) exercit orice alte atribuii dispuse de procurorul ef secie sau de conducerea
Parchetului de pe lâng Înalta Curte de Casaie i Justiie.
(5) Procurorul ef serviciu i procurorul ef birou au urmtoarele atribuii:
a) organizeaz, coordoneaz, controleaz i rspund de activitatea personalului din
subordine privind îndeplinirea la timp i în mod corespunztor a atribuiilor de serviciu;
b) repartizeaz lucrrile de competena serviciului, respectiv a biroului personalului
din subordine, dac aceast atribuie le este delegat total sau parial de procurorul ef
secie i verific soluionarea în termen a acestora;
c) soluioneaz dosare penale i alte lucrri repartizate, conform specializrii proprii;
d) exercit orice alte atribuii prevzute de lege i regulamente sau stabilite prin
dispoziia procurorului ierarhic superior.
SECIUNEA a 2-a
Serviciul de urmrire penal
ART.19. Conducerea serviciului
Serviciul de urmrire penal este condus de un procuror ef serviciu.
ART.20. Biroul de urmrire penal
(1) Procurorii din cadrul Biroului de urmrire penal au urmtoarele atribuii:
a) efectueaz urmrirea penal în cauzele penale de competena lor, potrivit legii;
b) efectueaz urmrirea penal în cauzele penale preluate, în condiiile legii, de la
alte parchete;
c) redacteaz notele scrise cu privire la admisibilitatea ori temeinicia plângerii
împotriva soluiilor de neurmrire sau netrimitere în judecat i rspunsul la cererile i
excepiile formulate de ctre inculpat ori excepiile ridicate din oficiu parchetului în procedura
de camer preliminar;
d) particip la judecarea contestaiilor cu privire la modul de soluionare a cererilor i
a excepiilor, precum i împotriva soluiilor prevzute la art. 346 alin. (3) - (5) din Codul de
procedur penal, în procedura de camer preliminar;
e) din dispoziia procurorului general al Parchetului de pe lâng Înalta Curte de
Casaie i Justiie, analizeaz cererile de preluare a unor cauze de competena parchetelor
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ierarhic inferioare în vederea efecturii urmririi penale i propun msuri de soluionare,
potrivit legii;
f) întocmesc analiza activitii seciei i evoluia indicatorilor statistici;
g) analizeaz cauzele cu inculpai arestai preventiv în care judectorii de camer
preliminar sau instanele judectoreti au pronunat hotrâri definitive de restituire i
propun msuri corespunztoare;
h) soluioneaz orice alte lucrri repartizate, de competena seciei;
i) exercit orice alte atribuii prevzute de lege i regulamente sau stabilite prin
dispoziia procurorului ierarhic superior.
(2) Biroul de urmrire penal este condus de un procuror ef birou.
ART.21. Biroul de criminalistic
(1) Procurorii din cadrul Biroului de criminalistic au urmtoarele atribuii:
a) efectueaz urmrirea penal în cauzele penale de competena lor, potrivit legii;
b) efectueaz urmrirea penal în cauzele preluate, în condiiile legii, de la alte
structuri de parchet, în special, a unor cauze penale complexe, care necesit aplicarea
metodelor tiinifice i a mijloacelor tehnice criminalistice;
c) exercit atribuiile prevzute în art. 20 alin. (1) lit. c) i d) în cauzele de competen
proprie;
d) acord sprijin sub aspect tehnic, tactic i metodologic procurorilor de la alte
parchete care desfoar activitate de urmrire penal proprie, în cauzele penale cu grad
mare de complexitate, în vederea eficientizrii i dinamizrii activitii de urmrire penal;
e) organizeaz evidena centralizat a cauzelor penale având ca obiect infraciuni
svârite cu intenie, care au avut ca urmare moartea unei persoane, aflate în evidena
cauzelor cu autori neidentificai;
f) asigur efectuarea lucrrilor criminalistice de laborator;
g) elaboreaz lucrri de analiz vizând aspecte de ordin tehnic, tactic i metodologic
privind folosirea de ctre procurori a mijloacelor criminalistice;
h) asigur difuzarea ctre parchete, în scopul documentrii, a lucrrilor elaborate pe
plan intern i în strintate cu privire la metodele i mijloacele tehnice, a regulilor i
procedeelor tactice criminalistice necesare descoperirii, cercetrii i prevenirii diferitelor
categorii de infraciuni;
i) exercit orice alte atribuii prevzute de lege i regulamente sau stabilite prin
dispoziia procurorului ierarhic superior.
(2) În cadrul Biroului de criminalistic îi desfoar activitatea tehnicieni criminaliti
asimilai grefierilor, conform art. 91 alin. (2) teza a II-a din Legea nr. 567/2004 privind statutul
personalului auxiliar de specialitate al instanelor judectoreti i al parchetelor de pe lâng
acestea i al personalului care funcioneaz în cadrul Institutului Naional de Expertize
Criminalistice, cu modificrile i completrile ulterioare.
(3) Tehnicienii criminaliti prevzui la alin. (2) au urmtoarele atribuii:
a) îl însoesc pe procuror la cercetarea la faa locului în cazul svâririi unor
infraciuni contra vieii i al morilor violente suspecte, precum i în alte situaii care impun
prezena procurorului, asigurând efectuarea fotografiilor judiciare i a înregistrrilor video
prin folosirea tehnicii din dotare, sub îndrumarea exclusiv a procurorului;
b) efectueaz lucrri de laborator;
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c) întocmesc plane foto;
d) asigur asistena tehnic în cazul înregistrrilor audio i video, decriptarea
suporturilor audio i video, procesarea imaginilor foto i video în cursul anchetei desfurate
de procuror;
e) întrein aparatura din dotarea laboratorului de criminalistic i a cabinetelor din
cadrul parchetelor de pe lâng tribunale i gestioneaz materialele consumabile;
f) organizeaz i in evidena materialelor necesare pentru desfurarea activitii i
asigur conservarea celor utilizate în anchet.
g) îndeplinesc orice alte atribuii stabilite de procuror.
(4) Biroul de criminalistic este condus de un procuror ef birou.
SECIUNEA a 3-a
Serviciul pentru coordonarea activitii Ministerului Public în domeniul
drepturilor de proprietate intelectual
ART.22. Conducerea serviciului
Serviciul pentru coordonarea activitii Ministerului Public în domeniul drepturilor de
proprietate intelectual este condus de un procuror ef serviciu.
ART.23. Biroul de combatere a infraciunilor în domeniul drepturilor de
proprietate intelectual
(1) Procurorii din cadrul Biroului de combatere a infraciunilor în domeniul drepturilor
de proprietate intelectual au urmtoarele atribuii:
a) efectueaz urmrirea penal în cauzele penale având ca obiect infraciuni vizând
drepturile de proprietate intelectual svârite de persoanele a cror calitate atrage
competena Parchetului de pe lâng Înalta Curte de Casaie i Justiie, precum i în alte
cauze penale, potrivit competenei stabilite de lege;
b) efectueaz urmrirea penal în cauzele penale cu acelai obiect, preluate de la
alte parchete, în condiiile prevzute de lege;
c) exercit atribuiile prevzute în art. 20 alin. (1) lit. c) i d) în cauzele de competen
proprie;
d) monitorizeaz cauzele penale iniiate prin aciuni comune cu alte instituii, pe baza
informrilor periodice transmise de procurorii anume desemnai de la parchetele din teritoriu,
cu privire la msurile dispuse i la stadiul soluionrii acestora;
e) evalueaz activitatea în domeniul drepturilor de proprietate intelectual;
f) exercit orice alte atribuii prevzute de lege i regulamente sau stabilite prin
dispoziia procurorului ierarhic superior.
(2) Biroul de combatere a infraciunilor în domeniul drepturilor de proprietate
intelectual este condus de un procuror ef birou.
ART.24. Biroul pentru coordonarea activitii în domeniul drepturilor de
proprietate intelectual
(1) Procurorii din cadrul Biroului pentru coordonarea activitii în domeniul drepturilor
de proprietate intelectual au urmtoarele atribuii:
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a) asigur coordonarea activitii instituiilor competente în protecia drepturilor de
proprietate intelectual pentru eficientizarea combaterii criminalitii în domeniu;
b) examineaz soluiile dispuse de parchete în cauzele penale având ca obiect
înclcarea drepturilor de proprietate intelectual, în vederea uniformizrii practicii judiciare;
c) coordoneaz activitatea de specializare a procurorilor desemnai cu soluionarea
cauzelor penale având ca obiect protecia drepturilor de proprietate intelectual;
d) elaboreaz buletinul jurisprudenei în domeniu;
e) întocmesc evaluarea anual i semestrial a strii infracionale în domeniul
proteciei drepturilor de proprietate intelectual;
f) elaboreaz metodologii privind tehnicile i metodele specifice de investigare a
infraciunilor în acest domeniu;
g) asigur difuzarea ctre parchete a materialelor elaborate;
h) particip la întocmirea i dezbaterea proiectelor de modificare a actelor normative
în domeniul drepturilor de proprietate intelectual;
i) formuleaz propuneri ctre conducerea Parchetului de pe lâng Înalta Curte de
Casaie i Justiie în vederea eficientizrii aplicrii legislaiei în domeniu;
j) exercit orice alte atribuii prevzute de lege i regulamente sau stabilite prin
dispoziia procurorului ierarhic superior.
(2) Biroul pentru coordonarea activitii în domeniul drepturilor de proprietate
intelectual este condus de un procuror ef birou.
CAPITOLUL III
Secia judiciar
SECIUNEA 1
Structura i conducerea Seciei judiciare
ART.25. Structura Seciei judiciare
În cadrul Seciei judiciare, funcioneaz:
A. Serviciul judiciar penal:
a) Biroul de recursuri penale în interesul legii;
b) Biroul de reprezentare.
B. Serviciul judiciar civil:
a) Biroul de recursuri civile în interesul legii;
b) Biroul de reprezentare.
ART.26. Conducerea Seciei judiciare i atribuiile acesteia
(1) Secia judiciar exercit atribuiile Parchetului de pe lâng Înalta Curte de Casaie
i Justiie în legtur cu desfurarea activitii judiciare penale i civile i coordoneaz
activitatea judiciar desfurat de celelalte parchete.
(2) Secia judiciar este condus de un procuror ef secie, ajutat de un procuror ef
secie adjunct.
(3) Procurorul ef secie are urmtoarele atribuii:
a) organizeaz, conduce, controleaz i rspunde de activitatea personalului din
cadrul seciei, luând sau, dup caz, propunând conducerii Parchetului de pe lâng Înalta
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Curte de Casaie i Justiie msurile care se impun pentru desfurarea corespunztoare a
acesteia;
b) repartizeaz spre soluionare lucrrile înregistrate în secie potrivit dispoziiilor art.
18 alin. (3) lit. b), care se aplic în mod corespunztor;
c) stabilete atribuiile manageriale delegate procurorului ef secie adjunct;
d) analizeaz legalitatea i temeinicia soluiilor adoptate sau propuse de procurori;
e) organizeaz i programeaz participarea procurorilor la judecarea cauzelor penale
i civile la Înalta Curte de Casaie i Justiie i la Curtea Constituional, potrivit legii i
ordinelor procurorului general al Parchetului de pe lâng Înalta Curte de Casaie i Justiie;
f) analizeaz cazurile de aplicare neunitar a unor dispoziii legale în practica
instanelor de judecat i informeaz conducerea Parchetului de pe lâng Înalta Curte de
Casaie i Justiie în vederea declarrii recursului în interesul legii;
g) coordoneaz întocmirea analizei activitii judiciare în cauzele penale i civile;
h) soluioneaz sesizrile i reclamaiile în legtur cu activitatea judiciar penal i
civil;
i) elaboreaz semestrial programul de activitate al seciei, asigur i urmrete
realizarea integral a obiectivelor i a aciunilor în termenele prevzute;
j) exercit orice alte atribuii prevzute de lege i regulamente sau dispuse de
conducerea Parchetului de pe lâng Înalta Curte de Casaie i Justiie.
(4) Procurorul ef secie adjunct are urmtoarele atribuii:
a) organizeaz, conduce, controleaz i rspunde de îndeplinirea atribuiilor
manageriale delegate de procurorul ef secie;
b) soluioneaz lucrrile repartizate de procurorul ef secie i de conducerea
Parchetului de pe lâng Înalta Curte de Casaie i Justiie;
c) exercit atribuiile procurorului ef secie, în absena acestuia;
d) exercit orice alte atribuii prevzute de lege i regulamente sau dispuse de
procurorul ef secie ori de conducerea Parchetului de pe lâng Înalta Curte de Casaie i
Justiie.
(5) Procurorul ef serviciu i procurorul ef birou exercit în mod corespunztor
atribuiile prevzute la art. 18 alin. (5).
SECIUNEA a 2-a
Serviciul judiciar penal
ART. 27. Conducerea serviciului
Serviciul judiciar penal este condus de un procuror ef serviciu.
ART.28. Biroul de recursuri penale în interesul legii
(1) Procurorii din cadrul Biroului de recursuri penale în interesul legii au urmtoarele
atribuii:
a) examineaz, din oficiu sau la propunerea parchetelor, la cererea ministrului justiiei
ori la cererea petiionarilor, dup caz, hotrârile judectoreti definitive pronunate în cauze
penale, în vederea exercitrii recursului în interesul legii, în cazul în care se face dovada
existenei unei practici judiciare neunitare;
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b) examineaz cererile de revizuire întemeiate pe dispoziiile Legii nr. 302/2004
privind cooperarea judiciar internaional în materie penal, republicat, cu modificrile i
completrile ulterioare, i fac propuneri corespunztoare, potrivit legii, conducerii Parchetului
de pe lâng Înalta Curte de Casaie i Justiie;
c) analizeaz cauzele cu inculpai arestai preventiv în care instanele judectoreti
au pronunat hotrâri definitive de achitare i propun msuri corespunztoare conducerii
Parchetului de pe lâng Înalta Curte de Casaie i Justiie;
d) analizeaz chestiunile de drept care au primit o soluionare diferit din partea
instanelor judectoreti;
e) elaboreaz puncte de vedere i note de studii în probleme de drept controversate
care nu implic promovarea unui recurs în interesul legii;
f) propun introducerea i întocmesc proiecte de recurs în interesul legii;
g) din dispoziia procurorului general, motiveaz cererile de strmutare a judecrii
unor cauze penale;
h) analizeaz cererile formulate de participanii la procesele penale în legtur cu
activitatea judiciar i propun msuri corespunztoare;
i) întocmesc comunicrile, evidenele, informrile sau lucrrile dispuse prin ordin al
procurorului general al Parchetului de pe lâng Înalta Curte de Casaie i Justiie sau din
dispoziia conducerii seciei;
j) exercit orice alte atribuii prevzute de lege i regulamente sau stabilite prin
dispoziia procurorului ierarhic superior.
(2) Biroul de recursuri penale în interesul legii este condus de un procuror ef birou.
ART.29. Biroul de reprezentare
(1) Procurorii din cadrul Biroului de reprezentare au urmtoarele atribuii:
a) particip la judecarea cauzelor penale, potrivit legii;
b) exercit cile de atac împotriva hotrârilor pronunate de Înalta Curte de Casaie i
Justiie, în condiiile prevzute de lege;
c) particip la soluionarea de ctre Curtea Constituional a excepiilor de
neconstituionalitate în cauzele penale, potrivit legii;
d) evideniaz problemele controversate de aplicare a legii penale, aprute cu ocazia
judecrii cauzelor penale la Înalta Curte de Casaie i Justiie sau la soluionarea de ctre
Curtea Constituional a excepiilor de neconstituionalitate în cauzele penale, i propun
promovarea recursului în interesul legii atunci când se constat aplicarea neunitar a unor
dispoziii legale;
e) întocmesc comunicrile, evidenele, informrile sau lucrrile dispuse prin ordin al
procurorului general al Parchetului de pe lâng Înalta Curte de Casaie i Justiie ori din
dispoziia conducerii seciei;
f) exercit orice alte atribuii prevzute de lege i regulamente sau stabilite prin
dispoziia procurorului ierarhic superior.
(2) Biroul de reprezentare este condus de un procuror ef birou.
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SECIUNEA a 3-a
Serviciul judiciar civil
ART. 30. Conducerea serviciului
Serviciul judiciar civil este condus de un procuror ef serviciu.
ART.31. Biroul de recursuri civile în interesul legii
(1) Procurorii din cadrul Biroului de recursuri civile au urmtoarele atribuii:
a) analizeaz, din oficiu, la propunerea parchetelor sau la cererea ministrului justiiei,
hotrârile judectoreti definitive i irevocabile pronunate în cauzele civile, în vederea
exercitrii recursului în interesul legii, în cazul în care se face dovada existena unei practici
neunitare;
b) propun introducerea i întocmesc proiecte de recurs în interesul legii;
c) elaboreaz puncte de vedere i note de studiu în probleme de drept controversate
care nu implic promovarea unui recurs în interesul legii;
d) motiveaz cererile de strmutare în cauzele prevzute de lege;
e) soluioneaz cererile în legtur cu activitatea judiciar formulate de participanii în
procesele civile;
f) întocmesc comunicrile, evidenele, informrile sau lucrrile dispuse prin ordin al
procurorului general al Parchetului de pe lâng Înalta Curte de Casaie i Justiie ori din
dispoziia conducerii seciei;
g) asigur evidena cauzelor civile având ca obiect aciunile formulate în baza
dispoziiilor art. 538 – 542 din Codul de procedur penal, analizeaz problemele de drept
dezbtute i informeaz parchetele asupra acestora;
h) exercit orice alte atribuii prevzute de lege i regulamente sau stabilite prin
dispoziia procurorului ierarhic superior.
(2) Biroul de recursuri civile este condus de un procuror ef birou.
ART.32. Biroul de reprezentare
(1) Procurorii din cadrul Biroului de reprezentare au urmtoarele atribuii:
a) particip la judecarea cauzelor civile în cazurile prevzute de lege, precum i de
ordinul procurorului general al Parchetului de pe lâng Înalta Curte de Casaie i Justiie;
b) exercit cile de atac împotriva hotrârilor judectoreti, în condiiile legii;
c) particip la soluionarea de ctre Curtea Constituional a excepiilor de
neconstituionalitate în cauzele civile i în alte cauze, potrivit legii;
d) evideniaz problemele controversate de aplicare a legii civile, aprute cu ocazia
judecrii cauzelor civile la Înalta Curte de Casaie i Justiie sau la soluionarea de ctre Curtea
Constituional a excepiilor de neconstituionalitate în cauzele civile, i propun promovarea
recursului în interesul legii atunci când se constat aplicarea neunitar a unor dispoziii legale;
e) întocmesc comunicrile, evidenele, informrile sau lucrrile dispuse prin ordin al
procurorului general al Parchetului de pe lâng Înalta Curte de Casaie i Justiie ori din
dispoziia conducerii seciei;
f) exercit orice alte atribuii prevzute de lege i regulamente sau stabilite prin
dispoziia procurorului ierarhic superior.
(2) Biroul de reprezentare este condus de un procuror ef birou.
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CAPITOLUL IV
Secia de resurse umane i documentare
SECIUNEA 1
Structura i conducerea Seciei de resurse umane i documentare
ART.33. Structura Seciei de resurse umane i documentare
În cadrul Seciei de resurse umane i documentare funcioneaz:
A. Serviciul de documentare i statistic judiciar:
a) Biroul de documentare;
b) Biroul de statistic judiciar;
c) Biblioteca.
B. Serviciul de organizare i resurse umane;
C. Serviciul de registratur general, gref, arhiv i relaii cu publicul.
ART.34. Conducerea Seciei de resurse umane i documentare i atribuiile
acesteia
(1) Secia de resurse umane i documentare exercit atribuiile Parchetului de pe
lâng Înalta Curte de Casaie i Justiie privind structura i organizarea parchetelor, evidena
personalului Ministerului Public i administrarea carierei acestuia, precum i atribuiile
privind activitatea de analiz, studii i documentare juridic, de cunoatere a cauzelor care
genereaz i a condiiilor care favorizeaz criminalitatea, de centralizare i prelucrare a
datelor statistice i pe cele privind protecia minorilor, de registratur i arhiv i
coordoneaz aceste activiti desfurate de celelalte parchete.
(2) Secia este condus de un procuror ef secie, ajutat de un procuror ef secie
adjunct.
(3) Procurorul ef secie are urmtoarele atribuii:
a) organizeaz, conduce, controleaz i rspunde de activitatea personalului din
cadrul seciei, luând sau, dup caz, propunând conducerii Parchetului de pe lâng Înalta
Curte de Casaie i Justiie msurile care se impun pentru desfurarea corespunztoare a
acesteia;
b) stabilete atribuiile manageriale delegate procurorului ef secie adjunct;
c) repartizeaz procurorilor i celuilalt personal din subordine, spre soluionare,
lucrrile înregistrate în secie, potrivit dispoziiilor art. 18 alin. (3) lit. b), care se aplic în mod
corespunztor;
d) colaboreaz, în condiiile legii, cu conducerile parchetelor cu privire la
selecionarea, încadrarea, evaluarea i perfecionarea profesional a personalului, cu
excepia procurorilor;
e) asigur legtura cu Consiliul Superior al Magistraturii, Ministerul Justiiei, Ministerul
Afacerilor Interne, Agenia Naional a Funcionarilor Publici, precum i cu alte instituii
publice, în vederea realizrii atribuiilor specifice activitii de resurse umane;
f) desemneaz grefierii cu atribuii privind primirea i înregistrarea corespondenei,
potrivit legii;
g) ia msuri pentru asigurarea primirii de la Regia Autonom "Monitorul Oficial", în
ziua publicrii, a monitoarelor oficiale în care sunt publicate acte normative care prezint
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interes pentru activitatea parchetelor, decizii ale Curii Constituionale i ale Curii Europene
a Drepturilor Omului;
h) elaboreaz semestrial programul de activitate al seciei, asigur i urmrete
realizarea integral a obiectivelor i a aciunilor în termenele prevzute;
i) exercit orice alte atribuii prevzute de lege i regulamente sau dispuse de
procurorul general al Parchetului de pe lâng Înalta Curte de Casaie i Justiie.
(4) Procurorul ef secie adjunct are urmtoarele atribuii:
a) organizeaz, conduce, controleaz i rspunde de îndeplinirea atribuiilor
manageriale delegate de procurorul ef secie;
b) soluioneaz lucrrile repartizate de procurorul ef secie i de conducerea
Parchetului de pe lâng Înalta Curte de Casaie i Justiie;
c) exercit atribuiile procurorului ef secie, în absena acestuia;
d) exercit orice alte atribuii prevzute de lege i regulamente sau dispuse de
procurorul ef secie ori de conducerea Parchetului de pe lâng Înalta Curte de Casaie i
Justiie.
(5) Procurorul ef serviciu i procurorul ef birou exercit în mod corespunztor
atribuiile prevzute la art. 18 alin. (5).
SECIUNEA a 2-a
Serviciul de documentare i statistic judiciar
ART. 35. Conducerea serviciului
Serviciul de documentare i statistic judiciar este condus de un procuror ef
serviciu.
ART.36. Biroul de documentare
(1) Procurorii din cadrul Biroului de documentare au urmtoarele atribuii:
a) studiaz modul de aplicare a legii în domeniile de competena structurilor de
parchet din cadrul Ministerului Public, identific situaiile de aplicare greit sau neunitar a
unor dispoziii legale, elaboreaz note de studiu cu privire la problemele de drept
controversate i formuleaz propuneri de soluionare a acestora, pe care le prezint
conducerii seciei i a Parchetului de pe lâng Înalta Curte de Casaie i Justiie;
b) elaboreaz lucrri cu caracter teoretic i practic i acord sprijinul tiinific necesar
direciilor, seciilor, serviciilor i birourilor din cadrul Parchetului de pe lâng Înalta Curte de
Casaie i Justiie, precum i parchetelor din subordinea acestuia;
c) editeaz trimestrial revista "Pro Lege" i asigur difuzarea acesteia la toate
parchetele i instituiile interesate, din ar i din strintate;
d) colaboreaz cu Serviciul de cooperare judiciar internaional, relaii internaionale
i programe pentru cunoaterea legislaiei i a sistemelor judiciare ale altor ri, în special
ale celor din Uniunea European, i întocmete lucrri de sintez privind rolul, atribuiile i
perspectivele Ministerului Public în contextul european;
e) elaboreaz proiectul Regulamentului de ordine interioar al parchetelor i propun,
când este cazul, modificarea i completarea acestuia, potrivit normelor de tehnic
legislativ;
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f) elaboreaz proiectele ordinelor cu caracter normativ ale procurorului general al
Parchetului de pe lâng Înalta Curte de Casaie i Justiie i ale altor acte normative i
propun, când este cazul, modificarea, completarea i abrogarea acestora, potrivit normelor
de tehnic legislativ;
g) in evidena ordinelor cu caracter normativ ale procurorului general al Parchetului
de pe lâng Înalta Curte de Casaie i Justiie i le comunic Consiliului Superior al
Magistraturii;
h) elaboreaz observaii i propuneri la proiectele de legi i alte acte normative în
legtur cu activitatea Ministerului Public;
i) propun procurorului general al Parchetului de pe lâng Înalta Curte de Casaie i
Justiie criteriile care trebuie s stea la baza constituirii sistemului informaional din cadrul
Ministerului Public i msuri pentru actualizarea acestuia, atunci când se impune;
j) coordoneaz activitatea de documentare juridic la nivelul Ministerului Public;
k) studiaz cauzele care genereaz sau favorizeaz criminalitatea i prezint
conducerii Parchetului de pe lâng Înalta Curte de Casaie i Justiie propuneri în vederea
eliminrii acestora, precum i pentru modificarea legislaiei în domeniu;
l) întocmesc anual analiza principalilor indicatori de calitate ai activitii Ministerului
Public, pe baza informrilor primite de la structura competent din cadrul Parchetului de pe
lâng Înalta Curte de Casaie i Justiie i de la parchetele de pe lâng curile de apel;
m) asigur difuzarea ctre toate structurile de parchet a materialelor realizate în
îndeplinirea activitilor prevzute în aceast seciune, inclusiv publicarea pe site-ul
Ministerului Public;
n) asigur publicarea pe site-ul Ministerului Public a materialelor de interes pentru
activitatea parchetelor realizate i de alte structuri ale Parchetului de pe lâng Înalta Curte
de Casaie i Justiie;
o) îndeplinesc orice alte atribuii prevzute în legi speciale sau stabilite prin dispoziia
procurorului ierarhic superior.
(2) Biroul de documentare este condus de un procuror ef birou.
ART.37. Biroul de statistic judiciar
(1) Personalul din cadrul Biroului de statistic judiciar are urmtoarele atribuii:
a) centralizeaz, prelucreaz i arhiveaz informaiile i datele statistice privind
activitatea parchetelor;
b) stabilete, în colaborare cu alte structuri din cadrul Ministerului Public, Ministerului
Justiiei i Consiliului Superior al Magistraturii, indicatorii statistici privind activitatea
parchetelor i nomenclatorul de infraciuni, elaboreaz proiectul formularelor statistice
privind activitatea parchetelor i pe cel al ghidului de completare a formularelor statistice, pe
care le supune spre aprobare Consiliului Superior al Magistraturii;
c) îndrum activitatea de statistic judiciar a parchetelor din cadrul Ministerului
Public;
d) asigur documentarea i instruirea personalului Ministerului Public în domeniul
statisticii judiciare;
e) furnizeaz datele statistice i materialele de specialitate solicitate de structurile din
cadrul Ministerului Public, Ministerului Justiiei i Consiliului Superior al Magistraturii;
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f) furnizeaz date statistice Institutului Naional de Statistic, autoritilor i instituiilor
publice naionale ori altor organisme interne i internaionale interesate;
g) furnizeaz rapoarte statistice pentru întocmirea proiectului Raportului anual de
activitate al Ministerului Public;
h) întocmete semestrial i anual Analiza indicatorilor statistici privind activitatea
Ministerului Public, documentarul indicatorilor statistici ai activitii Ministerului Public i
documentarul strii infracionale;
i) exercit orice alte atribuii prevzute de lege i regulamente sau stabilite prin
dispoziia procurorului ierarhic superior.
(2) Biroul de statistic judiciar este condus de un procuror ef birou.
ART.38. Biblioteca
(1) Personalul din cadrul bibliotecii organizeaz i gestioneaz fondul documentar al
Parchetului de pe lâng Înalta Curte de Casaie i Justiie, potrivit dispoziiilor Legii
bibliotecilor nr. 334/2002, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare, i ale
regulamentului propriu, aprobat prin ordin al procurorului general al Parchetului de pe lâng
Înalta Curte de Casaie i Justiie.
(2) Personalul din cadrul bibliotecii se subordoneaz procurorului ef al Serviciului de
documentare i statistic judiciar.
SECIUNEA a 3-a
Serviciul de organizare i resurse umane
ART.39. Atribuii i conducere
(1) Personalul din cadrul Serviciului de organizare i resurse umane are urmtoarele
atribuii:
a) organizeaz i ine la zi evidena procurorilor, a personalului de specialitate juridic
asimilat judectorilor i procurorilor, a personalului auxiliar de specialitate i celui conex
acestuia, a funcionarilor publici i a personalului contractual al parchetelor, în raport cu
numrul de posturi prevzut în statele de funcii i de personal ale Ministerului Public;
b) evalueaz, cel puin o dat pe an, volumul de activitate al parchetelor i propune
procurorului general al Parchetului de pe lâng Înalta Curte de Casaie i Justiie msuri
pentru suplimentarea sau reducerea numrului de posturi;
c) stabilete elementele de baz ale structurii organizatorice a parchetelor, respectiv
descrierea i cerinele posturilor, interdependena dintre funciile de conducere i cele de
execuie, relaiile organizaionale i alte elemente;
d) centralizeaz informaiile privind responsabilitile pe care le are Ministerul Public
în domeniul resurselor umane;
e) pune în aplicare ordinele i deciziile procurorului general al Parchetului de pe lâng
Înalta Curte de Casaie i Justiie, precum i ale procurorilor generali ai parchetelor de pe
lâng curile de apel, în domeniul resurselor umane i asigur informarea personalului din
parchete cu privire la acestea;
f) comunic Consiliului Superior al Magistraturii ordinele i deciziile procurorului
general al Parchetului de pe lâng Înalta Curte de Casaie i Justiie privind cariera
procurorilor;
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g) supune spre aprobare msurile metodologice i organizatorice privind circulaia
proiectelor de ordine din sfera de competen a Parchetului de pe lâng Înalta Curte de
Casaie i Justiie, precum i constituirea unei evidene speciale a acestora, inclusiv în
format electronic;
h) întocmete dosarele de pensionare pentru personalul Parchetului de pe lâng
Înalta Curte de Casaie i Justiie, precum i documentaia cerut de lege pentru
actualizarea sau recalcularea pensiilor;
i) întocmete, completeaz i pstreaz Registrul opis alfabetic de eviden a
salariailor (R 41) pentru personalul Parchetului de pe lâng Înalta Curte de Casaie i
Justiie;
j) particip în comisiile de concurs i în cele de soluionare a contestaiilor privind
funcionarii publici, personalul auxiliar de specialitate i cel conex acestuia, precum i
personalul contractual, stabilite prin ordinul procurorului general al Parchetului de pe lâng
Înalta Curte de Casaie i Justiie;
k) coordoneaz întocmirea i actualizarea fielor posturilor pentru personalul din
cadrul Parchetului de pe lâng Înalta Curte de Casaie i Justiie, în condiiile legii;
l) întocmete i actualizeaz propunerile privind statele de funcii i de personal ale
parchetelor din cadrul Ministerului Public, cu excepia Direciei Naionale Anticorupie i
Direciei de Investigare a Infraciunilor de Criminalitate Organizat i Terorism;
m) organizeaz i coordoneaz activitatea de evaluare a personalului de specialitate
juridic asimilat judectorilor i procurorilor, a personalului auxiliar de specialitate i celui
conex acestuia, a funcionarilor publici i a personalului contractual din cadrul Parchetului de
pe lâng Înalta Curte de Casaie i Justiie;
n) asigur evidenierea, inventarierea, selecionarea, pstrarea i folosirea
documentelor repartizate serviciului, potrivit legii i Nomenclatorului arhivistic;
o) elibereaz i ine evidena legitimaiilor de serviciu i a cartelelor de acces;
p) redacteaz i prezint procurorului general al Parchetului de pe lâng Înalta Curte
de Casaie i Justiie proiectele de ordine de delegare a procurorilor din structurile
Ministerului Public, cu excepia Direciei Naionale Anticorupie, precum i a deciziilor de
delegare a personalului auxiliar de specialitate i celui conex acestuia i a altor categorii de
personal din cadrul Parchetului de pe lâng Înalta Curte de Casaie i Justiie;
q) organizeaz examenele i concursurile pentru recrutarea i promovarea
personalului de specialitate juridic asimilat judectorilor i procurorilor, a personalului
auxiliar de specialitate i celui conex acestuia, a funcionarilor publici i a personalului
contractual din cadrul Parchetului de pe lâng Înalta Curte de Casaie i Justiie;
r) întocmete proiectele ordinelor sau, dup caz, ale deciziilor de numire, promovare,
detaare, trecere în alte sectoare de activitate, transfer sau eliberare din funcie a
personalului de specialitate juridic asimilat judectorilor i procurorilor, a funcionarilor
publici, a personalului contractual i a personalului auxiliar de specialitate i celui conex
acestuia din Parchetul de pe lâng Înalta Curte de Casaie i Justiie;
s) efectueaz cercetarea prealabil în cazul sesizrii comiterii unor abateri
disciplinare de ctre personalul auxiliar de specialitate i celui conex acestuia, funcionarii
publici i personalul contractual din cadrul Parchetului de pe lâng Înalta Curte de Casaie i
Justiie, întocmete actul de constatare i propune, dac este cazul, aplicarea unor sanciuni
disciplinare categoriilor de personal respective;
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t) întocmete i prezint procurorului general al Parchetului de pe lâng Înalta Curte
de Casaie i Justiie proiectele ordinelor de stabilire a drepturilor salariale i a altor drepturi
ale procurorilor de la toate parchetele, a personalului de specialitate juridic asimilat
judectorilor i procurorilor, ale deciziilor de stabilire a drepturilor salariale i a altor drepturi
ale personalului auxiliar de specialitate i celui conex acestuia încadrat la Parchetul de pe
lâng Înalta Curte de Casaie i Justiie, precum i contractele de munc i deciziile/ordinele
de stabilire a drepturilor salariale ale personalului contractual i funcionarilor publici din
cadrul Parchetului de pe lâng Înalta Curte de Casaie i Justiie;
u) calculeaz drepturile bneti cuvenite procurorilor, personalului de specialitate
juridic asimilat judectorilor i procurorilor, funcionarilor publici, personalului contractual,
personalului auxiliar de specialitate i celui conex acestuia, ca urmare a majorrilor
survenite, a încetrii suspendrii activitii, a pensionrii i a recalculrii pensiilor, în
condiiile legii;
v) examineaz contestaiile procurorilor i ale celorlalte categorii de personal cu
privire la acordarea drepturilor salariale;
w) exercit atribuiile care deriv din aplicarea dispoziiilor Legii nr. 188/1999 privind
Statutul funcionarilor publici, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare, precum i
a altor acte normative ce cuprind reglementri referitoare la aceast categorie profesional;
x) exercit orice alte atribuii prevzute de lege i regulamente sau stabilite prin
dispoziia procurorului ierarhic superior.
(2) Serviciul de organizare i resurse umane este condus de un procuror ef serviciu.
SECIUNEA a 4-a
Serviciul de registratur general, gref, arhiv i relaii cu publicul
ART.40. Atribuii i conducere
(1) Personalul din cadrul Serviciului de registratur general, gref, arhiv i relaii cu
publicul are urmtoarele atribuii:
a) înregistreaz i distribuie corespondena adresat procurorului general, primadjunctului procurorului general i adjunctului procurorului general, precum i structurilor din
cadrul Parchetului de pe lâng Înalta Curte de Casaie i Justiie;
b) înregistreaz, analizeaz i distribuie celorlalte parchete corespondena de
competena lor, trimis Parchetului de pe lâng Înalta Curte de Casaie i Justiie,
încunotinând în acest sens petenii;
c) trimite altor autoriti i instituii publice corespondena greit îndreptat ctre
Parchetul de pe lâng Înalta Curte de Casaie i Justiie, încunotinând în acest sens
petenii;
d) organizeaz i coordoneaz activitatea de primire, înregistrare, repartizare,
circulaie i pstrare a lucrrilor din cadrul Parchetului de pe lâng Înalta Curte de Casaie i
Justiie;
e) realizeaz activitile de arhiv, potrivit legii;
f) organizeaz activitatea de relaii cu publicul, conform art. 142;
g) primete i înregistreaz sesizrile penale, alte plângeri, cereri, memorii i petiii
ale persoanelor fizice i reprezentanilor persoanelor juridice;
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h) aduce la cunotin conducerii seciei problemele deosebite aprute în cadrul
activitii de relaii cu publicul, în scopul informrii de îndat a conducerii Parchetului de pe
lâng Înalta Curte de Casaie i Justiie;
i) exercit orice alte atribuii prevzute de lege i regulamente sau stabilite prin
dispoziia procurorului ierarhic superior.
(2) Serviciul de registratur general, gref, arhiv i relaii cu publicul este condus
de un procuror ef serviciu.
CAPITOLUL V
Secia parchetelor militare
SECIUNEA 1
Structura i conducerea Seciei parchetelor militare
ART.41. Structura Seciei parchetelor militare
În cadrul Seciei parchetelor militare, funcioneaz:
A. Serviciul de urmrire penal i judiciar;
B. Serviciul de organizare, mobilizare, resurse umane, economico-financiar i
administrativ:
a) Biroul economico-financiar, contabilitate i administrativ;
C. Compartimentul de documente clasificate.
Art.42. Conducerea Seciei parchetelor militare i atribuiile acesteia
(1) Secia parchetelor militare exercit atribuiile Parchetului de pe lâng Înalta Curte
de Casaie i Justiie în legtur cu activitatea de urmrire penal i activitatea de
criminalistic, precum i cele în legtur cu participarea la edinele de judecat în cauzele
penale având ca obiect infraciuni svârite de militari desfurate de parchetele militare.
(2) Secia este condus de un procuror militar ef secie, ajutat de un procuror militar
ef secie adjunct.
(3) Procurorul militar ef secie are urmtoarele atribuii:
a) organizeaz, conduce, controleaz, îndrum i rspunde de activitatea
personalului din cadrul seciei, luând sau, dup caz, propunând conducerii Parchetului de pe
lâng Înalta Curte de Casaie i Justiie msurile necesare pentru desfurarea
corespunztoare a acesteia;
b) stabilete atribuiile manageriale delegate procurorului militar ef secie adjunct;
c) dispune msurile necesare pentru pstrarea în condiii de confidenialitate a
Registrului de eviden privind metodele speciale de supraveghere i cercetare (R-6), a
Registrului special privind msurile de protecie a persoanelor vtmate, prilor civile,
martorilor, investigatorilor sub acoperire, informatorilor i a colaboratorilor (R-7), a
suporturilor care conin rezultatul activitilor de supraveghere tehnic, precum i a altor
documente care impun pstrarea în astfel de condiii, fr s constituie documente
clasificate;
d) repartizeaz procurorilor spre soluionare dosarele penale i celelalte lucrri
înregistrate în secie potrivit dispoziiilor art. 18 alin. (3) lit. b), care se aplic în mod
corespunztor;
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e) îndrum procurorii militari din cadrul parchetelor militare în activitatea de urmrire
penal i de supraveghere a actelor de cercetare penal efectuate de organele de cercetare
penal speciale;
f) propune procurorului general al Parchetului de pe lâng Înalta Curte de Casaie i
Justiie înfiinarea/desfiinarea de servicii, birouri sau alte compartimente de specialitate în
cadrul parchetelor militare, precum i msuri de îmbuntire a activitii parchetelor militare;
g) propune delegarea procurorilor militari;
h) stabilete, cu avizul conform al Serviciului de tehnologia informaiei din cadrul
Parchetului de pe lâng Înalta Curte de Casaie i Justiie, numrul informaticienilor de la
parchetele militare;
i) este ordonator teriar de credite pentru parchetele militare, în finanarea
ordonatorului principal, care este ministrul aprrii naionale;
j) asigur implementarea strategiilor naionale i sectoriale în domeniul justiiei la
parchetele militare;
k) elaboreaz semestrial programul de activitate al seciei, asigur i urmrete
realizarea integral a obiectivelor i aciunilor în termenele prevzute;
l) exercit orice alte atribuii prevzute de lege i regulamente sau dispuse de
procurorul general al Parchetul de pe lâng Înalta Curte de Casaie i Justiie.
(4) În exercitarea atribuiilor care îi revin, procurorul militar ef secie emite ordine sau
dispoziii cu caracter intern.
(5) Procurorul militar ef secie adjunct are urmtoarele atribuii:
a) organizeaz, conduce, controleaz i rspunde de activitatea personalului din
cadrul seciei în raport de atribuiile manageriale delegate de procurorul ef secie;
b) soluioneaz lucrrile repartizate de procurorul ef secie i de procurorul general
al Parchetului de pe lâng Înalta Curte de Casaie i Justiie;
c) exercit atribuiile procurorului militar ef secie, în absena acestuia;
d) exercit orice alte atribuii prevzute în legi i regulamente sau stabilite de
procurorul ef secie ori de procurorul general al Parchetului de pe lâng Înalta Curte de
Casaie i Justiie.
(6) Procurorul militar ef serviciu i procurorul militar ef birou exercit în mod
corespunztor atribuiile prevzute la art. 18 alin. (5).
SECIUNEA a 2-a
Serviciul de urmrire penal i judiciar
ART.43. Atribuii i conducere
(1) Procurorii din cadrul Serviciului de urmrire penal i judiciar au urmtoarele
atribuii:
a) efectueaz urmrirea penal în cauzele penale date prin lege în competena lor
sau preluate de la parchetele militare ierarhic inferioare, în condiiile prevzute de lege;
b) din dispoziia procurorului general al Parchetului de pe lâng Înalta Curte de
Casaie i Justiie, analizeaz plângerile formulate împotriva msurilor dispuse i a actelor
de urmrire penal efectuate de procurorul general militar al Parchetului Militar de pe lâng
Curtea Militar de Apel Bucureti ori a soluiilor de netrimitere în judecat dispuse de acesta
i propun msuri corespunztoare, potrivit legii;
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c) exercit atribuiile prevzute în art. 20 alin. (1) lit. c) i d) în cauzele de competen
proprie;
d) întocmesc lucrrile în legtur cu cererile de asisten judiciar internaional,
potrivit legii;
e) îndrum procurorii militari de la parchetele militare care efectueaz activiti de
urmrire penal, supraveghere a cercetrilor penale efectuate de organele de cercetare
penal special i activitate judiciar;
f) asigur folosirea eficient a mijloacelor tehnice criminalistice i îndrum, în acest
sens, procurorii militari de la parchetele militare;
g) analizeaz cauzele în care s-a dispus clasarea fa de inculpaii arestai preventiv
i propun msuri corespunztoare;
h) organizeaz activiti comune cu Ministerul Aprrii Naionale i celelalte structuri
militare pentru prevenirea i combaterea criminalitii, precum i pentru stabilirea cauzelor
care genereaz sau favorizeaz criminalitatea în rândul militarilor;
i) centralizeaz i analizeaz datele i informaiile rezultate în urma aciunilor de
îndrumare i cooperare, precum i pe cele privind evenimentele la care se deplaseaz
procurorii militari;
j) întocmesc analiza fenomenului infracional i evoluia indicatorilor statistici, pe baza
datelor proprii i a celor primite de la parchetele militare;
k) elaboreaz metodologii criminalistice pentru prevenirea i descoperirea
infraciunilor de competena parchetelor militare;
l) organizeaz activitatea de cercetare criminologic, precum i de valorificare a
rezultatelor cercetrii cauzelor care genereaz i a condiiilor care favorizeaz criminalitatea;
m) particip la judecarea de ctre Înalta Curte de Casaie i Justiie a cauzelor privind
infraciunile svârite de militari, cu întiinarea prealabil a instanei i a Seciei judiciare din
cadrul Parchetului de pe lâng Înalta Curte de Casaie i Justiie;
n) exercit cile de atac, potrivit legii, împotriva hotrârilor pronunate de Înalta Curte
de Casaie i Justiie în cauzele penale judecate cu participarea procurorilor militari;
o) analizeaz hotrârile judectoreti penale definitive în care problemele de drept au
fost soluionate diferit i fac propuneri motivate pentru promovarea recursului în interesul
legii;
p) analizeaz cauzele cu inculpai arestai preventiv în care instanele judectoreti
au pronunat hotrâri definitive de achitare, restituire sau trimitere la procuror, precum i
cauzele în care s-a dispus, prin hotrâri definitive, punerea în libertate a unor inculpai trimii
în judecat în stare de arest preventiv;
q) îndeplinesc orice alte atribuii prevzute de lege i regulamente sau stabilite prin
dispoziia conducerii seciei i a procurorului general al Parchetului de pe lâng Înalta Curte
de Casaie i Justiie.
(2) Serviciul de urmrire penal i judiciar este condus de un procuror militar ef
serviciu.
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SECIUNEA a 3-a
Serviciul de organizare, mobilizare, resurse umane, economico-financiar i
administrativ
ART.44. Atribuii i conducere
(1) Personalul din cadrul Serviciului de organizare, mobilizare, resurse umane,
economico-financiar i administrativ are urmtoarele atribuii:
a) întocmete proiectele de ordin privind stabilirea drepturilor salariale i a altor drepturi
cuvenite procurorilor militari i personalului auxiliar de specialitate, personalului militar,
funcionarilor publici i personalului contractual din cadrul seciei i al parchetelor militare;
b) redacteaz proiectele de ordin privind delegarea unor procurori militari, precum i
lucrrile pentru Ministerul Aprrii Naionale referitoare la acordarea gradelor, avansarea în
grad, acordarea de distincii militare, trecerea în rezerv i pensionarea procurorilor militari
i a personalului militar;
c) întocmete proiectele contractelor de munc ale personalului auxiliar de
specialitate, funcionarilor publici i personalului contractual din cadrul seciei i al
parchetelor militare;
d) examineaz contestaiile procurorilor militari i ale celorlalte categorii de personal
cu privire la acordarea drepturilor salariale i propun msuri;
e) organizeaz examenele i concursurile pentru ocuparea posturilor vacante de
grefier i promovarea personalului auxiliar de specialitate în cadrul seciei, precum i
examenele sau concursurile pentru ocuparea posturilor vacante de personal contractual din
cadrul seciei i al parchetelor militare, respectiv promovarea în grade sau trepte a
personalului contractual;
f) propune ocuparea prin transfer a unor posturi de personal auxiliar de specialitate i
funcionar public vacante la nivelul seciei i al parchetelor militare;
g) asigur asisten de specialitate în cazul examenelor i concursurilor organizate la
nivelul Parchetului Militar de pe lâng Curtea Militar de Apel Bucureti pentru personalul
auxiliar de specialitate;
h) întocmete lucrrile de organizare-mobilizare i cele de personal care decurg din
reglementrile militare;
i) exercit orice alte atribuii prevzute de lege i regulamente sau stabilite prin
dispoziia procurorului ierarhic superior.
(2) Serviciul de organizare, mobilizare, resurse umane, economico-financiar i
administrativ este condus de ctre un procuror militar ef serviciu.
ART.45. Biroul economico-financiar, contabilitate i administrativ
(1) Personalul Biroului economico-financiar i administrativ are urmtoarele atribuii:
a) efectueaz analize economice i face propuneri pentru întocmirea capitolului din
bugetul de venituri i cheltuieli referitor la Secia parchetelor militare i la parchetele militare;
b) asigur plata integral i la timp a soldelor, salariilor i a celorlalte drepturi bneti
cuvenite personalului Seciei parchetelor militare, precum i al parchetelor militare;
c) întocmete statele de plat, precum i proiectele de ordine de zi pentru alocarea
sau, dup caz, scoaterea de la drepturile bneti a personalului Seciei parchetelor militare
i al parchetelor militare;
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d) centralizeaz statele de plat a soldelor, salariilor i a altor drepturi bneti i
efectueaz reinerile ctre bugetul de stat i cel al asigurrilor sociale de stat, precum i a
contribuiei pentru pensia suplimentar, ajutorul de omaj i altele, întocmind documentele
necesare virrii acestora, în cotele i la termenele stabilite pentru personalul Seciei
parchetelor militare i al parchetelor militare;
e) întocmete i depune documentele privind cheltuielile de personal ale Seciei
parchetelor militare i al parchetelor militare;
f) calculeaz, reine i depune garaniile pentru gestionarii din cadrul Seciei
parchetelor militare i al parchetelor militare;
g) întocmete documentaia necesar calculrii pensiilor pentru personalul Seciei
parchetelor militare i al parchetelor militare;
h) asigur condiiile de pstrare în deplin securitate a banilor i a altor valori, a
transportului acestora, precum i de realizare a operaiunilor de cas la Secia parchetelor
militare i la parchetele militare;
i) întocmete actele justificative de plat a cheltuielilor de delegare, transport, cazare,
chirie, precum i actele justificative de decontare a contribuiei personale pentru medicamente i
servicii medicale pentru personalul Seciei parchetelor militare i al parchetelor militare;
j) întocmete actele justificative privind acordarea avansului pentru mrci potale,
taxe potale, expertize, deplasri, cheltuieli cu utilitile i altele asemenea;
k) organizeaz evidena operaiunilor economico-financiare ale Seciei parchetelor militare
i ale parchetelor militare, efectueaz controlul privind modul de respectare a dispoziiilor legale
referitoare la patrimoniul unitii i asigur informaiile necesare cu privire la executarea bugetului
de venituri i cheltuieli, precum i gospodrirea mijloacelor financiare i materiale;
l) organizeaz, potrivit normelor metodologice elaborate de Ministerul Finanelor
Publice i dispoziiilor Direciei financiare din cadrul Ministerului Aprrii Naionale,
contabilitatea în partid dubl a activitii economico-financiare i de planificare desfurate
la Secia parchetelor militare i la parchetele militare;
m) efectueaz sau, dup caz, coordoneaz activitile de inventariere a patrimoniului
Seciei parchetelor militare i al parchetelor militare;
n) asigur legtura cu instituiile publice i societile comerciale ce deservesc Secia
parchetelor militare i parchetele militare;
o) urmrete realizarea decontrilor cu debitorii i creditorii;
p) întocmete i depune darea de seam contabil i raportul explicativ;
q) realizeaz documentaia necesar obinerii resurselor financiare necesare pentru
funcionarea corespunztoare a Seciei parchetelor militare, precum i a parchetelor militare;
r) urmrete emiterea notelor de recepie privind bunurile achiziionate de Secia
parchetelor militare i de parchetele militare;
s) stabilete necesarul de carburani i lubrifiani, precum i programul de întreinere
a tehnicii auto din dotarea Seciei parchetelor militare i a parchetelor militare;
t) urmrete întocmirea formelor legale de scoatere din inventar a bunurilor
degradate, distruse sau transferate, precum i de lichidare a mijloacelor fixe scoase din uz
din dotarea Seciei parchetelor militare i a parchetelor militare;
u) solicit compartimentelor de specialitate ale Ministerului Aprrii Naionale
întocmirea proiectelor planurilor de investiii, de reparaii capitale i curente pentru Secia
parchetelor militare i al parchetelor militare, precum i documentaiile tehnice aferente;
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v) pregtete documentaia necesar pentru achiziiile de bunuri i prestri de servicii
pentru Secia parchetelor militare i parchetele militare;
w) verific realitatea consumurilor, precum i cantitile de materiale din facturile
transmise pentru decontare i execut recepia bunurilor achiziionate i a serviciilor prestate
pentru Secia parchetelor militare i parchetele militare;
x) rspunde de realizarea msurilor proprii de protecie a muncii i de prevenire i
stingere a incendiilor;
y) stabilete i asigur necesarul de mijloace fixe, rechizite i obiecte de inventar i
alte materiale necesare desfurrii activitii Seciei parchetelor militare i a parchetelor
militare;
z) exercit orice alte atribuii prevzute de lege i regulamente sau stabilite prin
dispoziia procurorului ierarhic superior.
(2) Biroul economico-financiar i administrativ este condus de un ef birou, ofier
specialist, care exercit în mod corespunztor atribuiile prevzute la art. 63 alin. (3) din
prezentul regulament.
SECIUNEA a 4-a
Compartimentul de documente clasificate
ART.46. Atribuii i conducere
(1) Personalul din cadrul Compartimentului de documente clasificate are urmtoarele
atribuii:
a) efectueaz activitile de primire, înregistrare, redactare, procesare, pstrare,
manipulare, multiplicare, transmitere, inventariere, distrugere, arhivare i clasare în
mape/dosare a documentelor clasificate;
b) execut msurile dispuse de procurorul militar ef secie i de structura de
securitate/ funcionarul de securitate sub toate componentele de protecie a informaiilor
clasificate i ine evidena lucrrilor întocmite;
c) informeaz ierarhic cu privire la vulnerabilitile i riscurile identificate în domeniul
proteciei informaiilor clasificate i sesizeaz incidentele de securitate;
d) îndrum personalul din structurile similare ale parchetelor militare cu privire la
modul de aplicare a msurilor de protecie a informaiilor clasificate;
e) îndeplinete orice alte activiti specifice proteciei documentelor clasificate, potrivit
prevederilor legale în vigoare.
(2) Compartimentul de documente clasificate este condus de un procuror militar ef
birou, subordonat direct procurorului militar ef secie.
CAPITOLUL VI
Serviciul de îndrumare i control
ART.47. Atribuii i conducere
(1) Serviciul de îndrumare i control exercit atribuiile în legtur cu controlul ierarhic
i alte atribuii ale procurorului general al Parchetului de pe lâng Înalta Curte de Casaie i
Justiie prevzute în Codul de procedur penal i legi speciale.
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(2) Procurorii din cadrul Serviciului de îndrumare i control au urmtoarele atribuii,
din dispoziia procurorului general al Parchetului de pe lâng Înalta Curte de Casaie i
Justiie:
a) în numele procurorului general al Parchetului de pe lâng Înalta Curte de Casaie
i Justiie exercit atribuiile de control ierarhic specifice acestei funcii;
b) analizeaz plângerile formulate împotriva msurilor dispuse i a actelor de
urmrire penal efectuate de procurorii efi direcii i secii, precum i plângerile formulate
împotriva msurilor dispuse i a actelor de urmrire penal efectuate de procurorii generali
ai parchetelor de pe lâng curile de apel ori a soluiilor dispuse de ctre acetia, supuse
controlului ierarhic al procurorului general, i propun msuri de soluionare, potrivit legii;
c) analizeaz conflictele de competen aprute între procurori i propun msuri de
soluionare, potrivit legii;
d) analizeaz cererile de trimitere a unei cauze penale de la un parchet la un alt
parchet egal în grad i propun msuri de soluionare, potrivit legii;
e) analizeaz cererile privind abinerea i recuzarea procurorilor generali ai
parchetelor de pe lâng curile de apel, precum i a procurorilor efi din cadrul Parchetului
de pe lâng Înalta Curte de Casaie i Justiie, de competena procurorului general, i
propun msuri de soluionare, potrivit legii;
f) analizeaz propunerile de acordare/retragere a avizului conform pentru lucrtorii
poliiei judiciare i întocmesc documentaia aferent;
g) analizeaz propunerile de acordare/retragere a avizului conform pentru numirea ca
organe de cercetare penal speciale a ofierilor anume desemnai i întocmesc
documentaia aferent;
h) analizeaz propunerile de emitere a avizului necesar numirii inspectorilor
antifraud în cadrul Direciei generale de combatere a fraudelor, întocmesc documentaia
aferent avizrii, precum i a detarii acestora la parchete; analizeaz propunerile de
revocare din funcie a inspectorilor antifraud i întocmesc documentaia aferent msurii;
i) în conformitate cu dispoziiile art. 65 alin. (3) din Legea nr. 304/2004 privind
organizarea judiciar, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare, efectueaz
activiti de coordonare i control la parchete i propun msuri de înlturare a deficienelor
constatate, inclusiv sesizarea Inspeciei judiciare;
j) efectueaz actele prevzute în art. 44-49 i art. 51 din Legea nr. 317/2004 privind
Consiliul Superior al Magistraturii, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare, care
deriv din calitatea procurorului general de titular al aciunii disciplinare;
k) centralizeaz i analizeaz datele i informaiile rezultate în urma aciunilor de
coordonare i control;
l) exercit orice alte atribuii prevzute de lege i regulamente sau stabilite prin
dispoziia procurorului general al Parchetului de pe lâng Înalta Curte de Casaie i Justiie
i a procurorului ef serviciu.
(3) Serviciul de îndrumare i control este condus de un procuror ef serviciu, care
exercit în mod corespunztor atribuiile prevzute la art. 18 alin. (5) din prezentul
regulament.
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CAPITOLUL VII
Serviciul de cooperare judiciar internaional, relaii internaionale i
programe
SECIUNEA 1
Structura i conducerea Serviciului de cooperare judiciar internaional, relaii
internaionale i programe
ART.48. Structura Serviciului de cooperare judiciar internaional, relaii
internaionale i programe
(1) Serviciul de cooperare judiciar internaional, relaii internaionale i programe
funcioneaz în subordinea direct a procurorului general al Parchetului de pe lâng Înalta
Curte de Casaie i Justiie.
(2) În cadrul Serviciului de cooperare judiciar internaional, relaii internaionale i
programe funcioneaz:
A. Biroul de cooperare judiciar internaional;
B. Biroul de relaii internaionale i programe;
C. Compartimentul protocol.
ART.49. Atribuiile i conducerea Serviciului de cooperare judiciar
internaional, relaii internaionale i programe
(1) Serviciul de cooperare judiciar internaional, relaii internaionale i programe
îndeplinete activitile legate de relaiile externe ale Ministerului Public, precum i
activitatea de protocol.
(2) Serviciul de cooperare judiciar internaional, relaii internaionale i programe
este condus de un procuror ef serviciu, care exercit urmtoarele atribuii:
a) organizeaz, coordoneaz, controleaz i rspunde de activitatea personalului din
cadrul serviciului;
b) repartizeaz lucrrile spre soluionare personalului din subordine potrivit
dispoziiilor art. 18 alin. (3) lit. b), care se aplic în mod corespunztor;
c) asigur obinerea operativ a informaiilor necesare procurorului general al
Parchetului de pe lâng Înalta Curte de Casaie i Justiie, în îndeplinirea funciei sale de
reprezentant al Ministerului Public în relaiile cu autoritile publice sau persoanele juridice i
fizice din strintate;
d) particip la elaborarea i soluionarea lucrrilor complexe sau de importan
deosebit, date în competena serviciului;
e) exercit orice alte atribuii prevzute de lege i regulamente, de competena sa, ori
stabilite de conducerea Parchetului de pe lâng Înalta Curte de Casaie i Justiie.
(3) Procurorul ef birou exercit în mod corespunztor atribuiile prevzute la art. 18
alin. (5).
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SECIUNEA a 2-a
Biroul de cooperare judiciar internaional
ART.50. Atribuii i conducere
(1) Procurorii din cadrul Biroului de cooperare judiciar internaional au urmtoarele
atribuii:
a) controleaz i coordoneaz efectuarea lucrrilor i îndeplinirea obligaiilor ce revin
Ministerului Public în domeniul cooperrii judiciare internaionale, potrivit legii i conveniilor
internaionale la care ara noastr este parte;
b) îndeplinesc rolul de autoritate central în domeniul cooperrii judiciare
internaionale în materie penal, în condiiile legii i ale normelor de drept internaional;
c) asist parchetele competente, atunci când este cazul, la formularea i soluionarea
cererilor de cooperare judiciar internaional în materie penal din faza de urmrire penal
i sprijin, în msura posibilitilor, contactul direct dintre acestea i autoritile solicitate;
d) asigur schimbul de date i informaii i urmresc respectarea procedurilor de lucru cu
ofierii i magistraii de legtur strini acreditai în România sau ai României în strintate,
implicai în executarea i soluionarea unor cereri de cooperare judiciar internaional;
e) asigur cooperarea cu misiunile diplomatice i oficiile consulare ale României,
precum i cu misiunile diplomatice i oficiile consulare strine acreditate în România, în
realizarea atribuiilor parchetelor din cadrul Ministerului Public referitoare la activitatea de
urmrire penal sau soluionarea unor cereri de cooperare judiciar internaional;
f) faciliteaz cooperarea judiciar în materie penal în faza de urmrire penal;
g) asigur îndeplinirea atribuiilor Reelei Judiciare Române i Reelei Judiciare
Europene, precum i ale altor reele internaionale cu competene în domeniul cooperrii
judiciare internaionale, prin procurorii desemnai s fac parte din aceste structuri;
h) exercit orice alte atribuii prevzute de lege i regulamente sau stabilite prin
dispoziia procurorului ierarhic superior.
(2) Biroul de cooperare judiciar internaional este condus de un procuror ef birou.
SECIUNEA a 3-a
Biroul de relaii internaionale i programe
ART.51. Atribuii i conducere
(1) Procurorii din cadrul Biroul de relaii internaionale i programe au urmtoarele
atribuii:
a) întocmesc i supun spre aprobare programul de cooperare dintre Ministerul Public
i instituii similare din strintate sau organisme internaionale;
b) pregtesc, în vederea negocierii i semnrii, proiectele protocoalelor i
programelor de asisten privind cooperarea dintre Ministerul Public i instituii similare din
strintate sau organisme internaionale;
c) urmresc modul de realizare i aplicare a acordurilor, protocoalelor i programelor
de asisten în vigoare;
d) asigur redactarea lucrrilor care vizeaz cooperarea Ministerului Public cu
instituii i organisme internaionale, pregtesc i furnizeaz informaiile solicitate de
acestea, altele decât cele care fac obiectul unor cereri de cooperare judiciar internaional;
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e) in evidena procurorilor care cunosc limbi strine;
f) in evidena procurorilor care au urmat cursuri de pregtire profesional în materia
cooperrii judiciare internaionale în ar sau în strintate i a celor care au participat la
congrese, conferine, seminarii, cursuri, simpozioane, comisii internaionale, grupuri de lucru
sau alte manifestri tiinifice cu caracter internaional;
g) in evidena procurorilor care sunt puncte de contact în reelele de drept penal
naionale i internaionale, puncte focale naionale sau internaionale;
h) îndeplinesc atribuii de lider de proiect în programele cu finanare extern
nerambursabile;
i) asigur participarea reprezentanilor Ministerului Public la diferite evenimente cu
caracter internaional i urmresc întocmirea de rapoarte i informri în legtur cu
problemele abordate în cadrul acestora;
j) rein cele mai importante probleme, aspecte i concluzii desprinse din vizitele în strintate
ale reprezentanilor Ministerului Public i propun msuri pentru valorificarea lor în activitatea practic
i în revistele de specialitate juridic editate de Ministerul Public i alte instituii publice;
k) întocmesc periodic informri i studii în legtur cu reglementrile din legislaia
statelor europene i a altor state i fac propuneri în vederea armonizrii legislaiei interne cu
reglementrile internaionale;
l) efectueaz traducerea unor materiale prin traductorii angajai de care dispune
serviciul;
m) organizeaz activitatea de primire în audien de ctre conducerea Parchetului de
pe lâng Înalta Curte de Casaie i Justiie a unor delegaii strine; asigur corespondena
oficial cu acestea i pregtesc materialele cuprinzând informaiile necesare;
n) rspund de organizarea unor conferine, seminarii, simpozioane i alte asemenea
manifestri cu caracter internaional ce se desfoar în România i care intereseaz
Ministerul Public;
o) exercit orice alte atribuii prevzute de lege i regulamente sau stabilite prin
dispoziia procurorului ierarhic superior.
(2) Biroul de relaii internaionale i programe este condus de un procuror ef birou.
SECIUNEA a 4-a
Compartimentul protocol
ART.52. Atribuii
(1) Personalul Compartimentului protocol are urmtoarele atribuii:
a) asigur primirea de ctre conducerea Parchetului de pe lâng Înalta Curte de
Casaie i Justiie a delegaiilor strine care viziteaz România, la invitaia Ministerului
Public sau a altor instituii, i ia msurile necesare pentru asigurarea traducerii convorbirilor;
b) organizeaz protocolul delegaiilor strine aflate în România la invitaia Ministerului
Public;
c) asigur formalitile necesare deplasrilor în misiuni oficiale ale reprezentanilor
Ministerului Public;
d) ine legtura cu alte instituii i autoriti publice în domeniul comun de activitate,
privind asigurarea protocolului la primirea i plecarea delegaiilor strine, precum i a
delegaiilor Ministerului Public;
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e) asigur rezervrile i organizarea meselor, a transportului i a cazrii delegaiilor
strine aflate în România la invitaia Ministerului Public, precum i organizarea unor mese
oficiale din dispoziia conducerii Parchetului de pe lâng Înalta Curte de Casaie i Justiie,
ca urmare a solicitrii altor instituii sau autoriti publice;
f) asigur organizarea i buna desfurare a seminariilor, simpozioanelor,
congreselor i a altor activiti la care particip conducerea i personalul din cadrul
Ministerului Public, inclusiv rezervrile i cazarea;
g) întocmete actele necesare privind efectuarea i achiziionarea produselor
necesare desfurrii activitii de protocol;
h) achiziioneaz produsele i asigur protocolul pentru conducerea Parchetului de pe
lâng Înalta Curte de Casaie i Justiie, precum i pentru aciunile desfurate cu diferite ocazii;
i) întocmete note de fundamentare i face propuneri privind cuprinderea în proiectul
de buget a cheltuielilor aferente aciunilor pe care le coordoneaz;
j) întocmete notele de fundamentare i colaboreaz cu Biroul de achiziii publice
pentru elaborarea Programului anual al achiziiilor publice de bunuri i servicii pentru
aciunile desfurate la Parchetul de pe lâng Înalta Curte de Casaie i Justiie;
k) întocmete documentele prevzute de lege privind angajamentele legale,
propunerile de angajare a cheltuielilor, angajamentele bugetare i ordonanrile de plat
pentru achiziiile publice pe care le efectueaz;
l) exercit orice alte atribuii prevzute de lege i regulamente sau stabilite prin
dispoziia procurorului ierarhic superior.
(2) Activitatea Compartimentului protocol este coordonat de un salariat din cadrul
acestuia, desemnat de procurorul ef serviciu.
CAPITOLUL VIII
Serviciul de documente clasificate
ART.53. Atribuiile Serviciului de documente clasificate
(1) Personalul Serviciului de documente clasificate asigur îndeplinirea tuturor
obligaiilor stabilite prin legislaia privind documentele i informaiile clasificate pentru toate
seciile Parchetului de pe lâng Înalta Curte de Casaie i Justiie, cu excepia Seciei
parchetelor militare, Direciei Naionale Anticorupie i Direciei de Investigare a Infraciunilor
de Criminalitate Organizat i Terorism, având urmtoarele atribuii:
a) asigur evidena, prelucrarea, procesarea, pstrarea, manipularea, multiplicarea,
transmiterea, distrugerea, inventarierea anual, arhivarea i alte operaiuni privind
documentele clasificate;
b) execut msurile dispuse de structura de securitate/funcionarul de securitate sub
toate componentele de protecie a informaiilor clasificate i ine evidena lucrrilor acesteia;
c) îndeplinete orice alte atribuii prevzute de lege i regulamente sau stabilite de
conducerea Parchetului de pe lâng Înalta Curte de Casaie i Justiie i de structura de securitate.
ART.54. Conducerea Serviciului de documente clasificate i atribuiile acesteia
(1) Serviciul de documente clasificate este condus de un procuror ef serviciu i
funcioneaz în subordinea direct a procurorului general al Parchetului de pe lâng Înalta
Curte de Casaie i Justiie i a structurii de securitate.
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(2) Procurorul ef serviciu are urmtoarele atribuii:
a) supravegheaz, coordoneaz i verific activitatea serviciului cu privire la aplicarea
regulilor de protecie a informaiilor clasificate i de gestionare a documentelor clasificate;
b) consiliaz i propune msuri conducerii Parchetului de pe lâng Înalta Curte de
Casaie i Justiie i structurii de securitate în legtur cu aplicarea dispoziiilor privind
protecia informaiilor clasificate, inclusiv sub aspectul vulnerabilitilor i riscurilor existente
în sistemul de protecie a informaiilor clasificate;
c) face propuneri privind actualizarea a dispoziiilor normative cu caracter intern
vizând protecia informaiilor clasificate, sub toate componentele;
d) îndrum structurile de parchet în ceea ce privete msurile de protecie a
informaiilor clasificate, asigur centralizarea datelor referitoare la protecia informaiilor
clasificate privind toate structurile de parchet i prezint conducerii Parchetului de pe lâng
Înalta Curte de Casaie i Justiie propuneri de remediere a deficienelor constatate;
e) furnizeaz date statistice privind documentele/informaiile gestionate de Serviciul
de documente clasificate, cu aprobarea conducerii Parchetului de pe lâng Înalta Curte de
Casaie i Justiie;
f) îndeplinete orice alte atribuii prevzute de lege i regulamente sau stabilite de
conducerea Parchetului de pe lâng Înalta Curte de Casaie i Justiie i de structura de
securitate.
CAPITOLUL IX
Serviciul de tehnologia informaiei
SECIUNEA 1
Structura i conducerea Serviciului de tehnologia informaiei
ART.55. Structura Serviciului de tehnologia informaiei
(1) Serviciul de tehnologia informaiei funcioneaz în subordinea direct a
procurorului general al Parchetului de pe lâng Înalta Curte de Casaie i Justiie.
(2) În cadrul Serviciului de tehnologia informaiei funcioneaz:
A. Compartimentul de aplicaii software;
B. Compartimentul de resurse hardware i comunicaii.
ART.56. Atribuiile i conducerea Serviciului de tehnologia informaiei
(1) Serviciul de tehnologia informaiei desfoar activitile specifice domeniului
tehnologiei informaiei i comunicaiilor, denumit în continuare IT&C, în cadrul Parchetului de
pe lâng Înalta Curte de Casaie i Justiie i coordoneaz aceast activitate la nivelul
Ministerului Public, asigurând elaborarea i implementarea Strategiei de informatizare a
Ministerului Public i a sistemului judiciar din România, alturi de toate instituiile implicate.
(2) Serviciul de tehnologia informaiei este condus de un specialist IT ef, care are
urmtoarele atribuii:
a) coordoneaz activitatea IT&C în Ministerul Public;
b) particip la elaborarea Strategiei de informatizare a Ministerului Public i a
sistemului judiciar din România, alturi de toate instituiile implicate, i asigur
implementarea acesteia;
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c) coordoneaz proiectele IT&C ale Ministerului Public;
d) coordoneaz realizarea, implementarea i exploatarea sistemelor informatice;
e) elaboreaz i monitorizeaz strategia de dezvoltare a infrastructurii IT&C a
Ministerului Public; în acest sens, analizeaz, evalueaz, formuleaz propuneri privind
asigurarea necesarului de tehnic de calcul i asigur eficientizarea permanent a utilizrii
acesteia;
f) monitorizeaz asigurarea securitii informaiilor i protecia împotriva alterrii i
distrugerii acestora;
g) asigur elaborarea, actualizarea i aplicarea politicii de securitate a Parchetului de
pe lâng Înalta Curte de Casaie i Justiie;
h) coordoneaz activitatea privind instruirea i specializarea specialitilor IT;
i) exercit orice alte atribuii prevzute de lege i regulamente sau stabilite prin
dispoziia procurorului ierarhic superior.
SECIUNEA a 2-a
Compartimentul de aplicaii software
ART.57. Atribuii
(1) Specialitii IT din cadrul Compartimentului de aplicaii software au urmtoarele
atribuii:
a) creeaz i întrein aplicaiile software (realizare, depanare, adaptare, modificare i
extindere) ale Ministerului Public;
b) instruiesc personalul Parchetului de pe lâng Înalta Curte de Casaie i Justiie în
utilizarea produselor software;
c) particip la toate fazele proiectelor privind achiziionarea sau dezvoltarea de
aplicaii/produse software, respectiv la: întocmirea caietelor de sarcini, participarea în
comisiile privind achiziiile publice, recepia produselor, instalarea, darea în exploatare i
administrarea acestora;
d) proiecteaz, realizeaz i administreaz bazele de date;
e) administreaz aplicaiile i serverele pe care sunt instalate, inclusiv accesul la
aplicaiile externe;
f) furnizeaz servicii de proxy, e-mail i mesagerie instant pentru utilizatorii din
reelele INTERNET i INTRANET;
g) asigur aplicarea politicii de securitate a Parchetului de pe lâng Înalta Curte de
Casaie i Justiie în domeniu;
h) realizeaz arhivarea datelor i restaurarea lor în caz de incident;
i) asigur asisten tehnic i suport pentru personalul Parchetului de pe lâng Înalta
Curte de Casaie i Justiie i personalul IT de la parchetele din subordine;
j) întreine i actualizeaz site-urile Ministerului Public în reelele INTERNET i
INTRANET;
k) asigur securitatea informaiilor i protecia împotriva alterrii i distrugerii
acestora;
l) monitorizeaz accesul la servicii, aplicaii i servere;
m) instaleaz i configureaz servere i firewall-uri;
n) îndeplinesc orice alte sarcini din dispoziia specialistului IT ef.
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(2) Specialitii IT din cadrul compartimentului rspund pentru îndeplinirea atribuiilor
prevzute la alin. (1) lit. a) - n).
(3) Activitatea Compartimentului de aplicaii software este coordonat de un specialist
IT desemnat de specialistul IT ef al Serviciului de tehnologia informaiei.
SECIUNEA a 3-a
Compartimentul de resurse hardware i comunicaii
ART.58. Atribuii
(1) Specialitii IT din cadrul Compartimentului de resurse hardware i comunicaii au
urmtoarele atribuii:
a) particip la toate fazele realizrii proiectelor privind achiziionarea de sisteme
informatice i achiziionarea de servicii pentru reelele de calculatoare, respectiv la:
întocmirea caietelor de sarcini, participarea în comisiile privind achiziiile publice, recepia
sistemelor, instalarea, darea în exploatare i administrarea acestora;
b) asigur managementul infrastructurii IT&C;
c) asigur securitatea informaiilor i protecia împotriva alterrii i distrugerii
acestora;
d) monitorizeaz desfurarea activitilor în cadrul contractelor de service i
întreinere preventiv pentru echipamentele din dotare;
e) instaleaz, configureaz i administreaz sistemele de operare utilizate în
instituie;
f) instaleaz i configureaz servere i echipamente de tipul „Storage Area Network”
(SAN-uri);
g) instaleaz, configureaz staii de lucru, imprimante, scannere i alte echipamente;
h) instaleaz i configureaz echipamente de reea;
i) asigur asisten tehnic i suport pentru personalul Parchetului de pe lâng Înalta
Curte de Casaie i Justiie i personalul IT de la parchetele din subordine;
j) exploateaz i monitorizeaz sistemul de comunicaii de arie extins (WAN);
k) administreaz reelele locale (LAN);
l) monitorizeaz accesul în cadrul reelelor (LAN, WAN);
m) asigur aplicarea politicii de securitate a Parchetului de pe lâng Înalta Curte de
Casaie i Justiie în domeniu;
n) îndeplinesc orice alte sarcini din dispoziia specialistului IT ef.
(2) Specialitii IT din cadrul compartimentului rspund pentru îndeplinirea atribuiilor
prevzute la alin. (1).
(3) Activitatea Compartimentului de resurse hardware i comunicaii este coordonat
de un specialist IT desemnat de specialistul IT ef al Serviciului de tehnologia informaiei.
CAPITOLUL X
Biroul de informare public i relaii cu presa
ART.59. Atribuii i conducere
(1) Biroul de informare public i relaii cu presa este subordonat direct procurorului
general al procurorul general al Parchetului de pe lâng Înalta Curte de Casaie i Justiie.
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(2) Personalul din cadrul Biroului de informare public i relaii cu presa are
urmtoarele atribuii:
a) îndeplinete, potrivit legii, activitile de informare public;
b) întocmete i actualizeaz anual Buletinul informativ privind liberul acces la
informaiile publice, potrivit legii;
c) realizeaz informarea publicului asupra activitii Ministerului Public, inclusiv
publicarea pe site a acestor informaii, i rspunde presei în numele instituiei, prin unul sau
mai muli purttori de cuvânt;
d) transmite comunicate i buletine de pres, organizeaz conferine de pres i
interviuri i asigur reprezentarea Ministerului Public la manifestri care privesc activitatea
parchetelor;
e) prezint procurorului general al Parchetului de pe lâng Înalta Curte de Casaie i
Justiie cererile de interviuri ale reprezentanilor mass-media i propune locul i condiiile în
care vor fi acordate;
f) realizeaz informarea i documentarea cu privire la activitatea de urmrire penal
din care ar putea rezulta date i informaii de interes public;
g) întocmete proiectele comunicatelor de pres, iar dup aprobarea lor de ctre
procurorul general al Parchetului de pe lâng Înalta Curte de Casaie i Justiie, le difuzeaz
operativ mass-mediei;
h) monitorizeaz articolele din presa central i, cu sprijinul structurilor teritoriale, pe
cele din presa local, cu privire la reflectarea activitii Ministerului Public i întocmete zilnic
o not în acest sens;
i) colaboreaz cu direciile, seciile i celelalte compartimente din cadrul Parchetului
de pe lâng Înalta Curte de Casaie i Justiie privind formularea de rspunsuri la subiectele
sau activitile care pot genera interes din partea opiniei publice, în domeniul de activitate al
acestora, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, acestea fiind obligate s asigure
datele i informaiile solicitate, potrivit art. 22 din Normele metodologice de aplicare a Legii
nr. 544/2001 privind liberul acces la informaiile de interes public, aprobate prin Hotrârea
Guvernului nr. 123/2002;
j) îndeplinete orice alte atribuii stabilite de procurorul general al Parchetului de pe
lâng Înalta Curte de Casaie i Justiie.
(3) Biroul de informare public i relaii cu presa este condus de un procuror ef
birou, care exercit atribuiile prevzute la art. 18 alin. (5) din prezentul regulament.
CAPITOLUL XI
Biroul juridic
ART.60. Atribuiile Biroului juridic
(1) Biroul juridic asigur aprarea drepturilor i intereselor legitime ale Ministerului
Public, în conformitate cu reglementrile legale în vigoare.
(2) Personalul Biroului juridic are urmtoarele atribuii:
a) redacteaz aciuni, întâmpinri, cereri de chemare în garanie, cereri de
intervenie, cereri reconvenionale, cereri de suspendare, contestaii la executare, motive de
apel sau de recurs, concluzii scrise, referate, note i alte lucrri prevzute de lege;
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b) exercit cile de atac împotriva hotrârilor judectoreti pronunate în cauze în
care este parte Parchetul de pe lâng Înalta Curte de Casaie i Justiie sau alte parchete i
ia orice alte msuri necesare aprrii intereselor legitime ale instituiei, potrivit legii;
c) reprezint interesele instituiei în faa instanelor judectoreti, potrivit legii;
d) asigur asisten de specialitate juridic în lucrrile cu caracter juridic ale
Parchetului de pe lâng Înalta Curte de Casaie i Justiie, îndrum i coordoneaz
metodologic activitatea consilierilor juridici de la parchetele de pe lâng curile de apel;
e) colaboreaz la întocmirea actelor specifice instituiei, vizând activitatea Biroului
juridic;
f) avizeaz, din punct de vedere al legalitii, actele juridice pe care le încheie
instituia;
g) exercit orice alte atribuii prevzute de lege i regulamente sau stabilite de
procurorul ierarhic superior, potrivit prevederilor legale în vigoare.
ART.61. Conducerea Biroului juridic i atribuiile acesteia
(1) Biroul juridic funcioneaz în subordinea direct a procurorului general al
Parchetului de pe lâng Înalta Curte de Casaie i Justiie i este condus de un ef birouconsilier juridic, personal de specialitate juridic asimilat judectorilor i procurorilor.
(2) eful Biroului juridic are urmtoarele atribuii:
a) repartizeaz personalului din subordine, spre soluionare, lucrrile de competena
biroului i urmrete soluionarea acestora în mod corespunztor i la termenele stabilite
prin lege sau de conducerea Parchetului de pe lâng Înalta Curte de Casaie i Justiie;
b) se informeaz în permanen despre toate actele normative specifice activitii
biroului i asigur prelucrarea acestora personalului din subordine;
c) sptmânal, lunar i anual, dup caz, prezint conducerii Parchetului de pe lâng
Înalta Curte de Casaie i Justiie volumul de activitate i orice relaii care îi sunt solicitate
din domeniul su de activitate;
d) îl informeaz pe procurorul general al Parchetului de pe lâng Înalta Curte de
Casaie i Justiie în legtur cu activitatea desfurat;
e) exercit orice alte atribuii prevzute de lege i regulamente sau stabilite de
procurorul general al Parchetului de pe lâng Înalta Curte de Casaie i Justiie.
CAPITOLUL XII
Departamentul economico-financiar i administrativ
SECIUNEA 1
Structura i conducerea Departamentului economico-financiar i administrativ
ART.62. Structura Departamentului economico-financiar i administrativ
În cadrul Departamentului economico-financiar i administrativ funcioneaz:
A. Serviciul financiar, salarizare, contabilitate i angajamente bugetare;
B. Serviciul buget i control financiar preventiv propriu;
C. Serviciul de investiii i achiziii publice:
a) Biroul de achiziii publice.
D. Serviciul administrativ, întreinere-deservire i transport:
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a) Biroul administrativ i întreinere-deservire;
b) Compartimentul transporturi i întreinere parc auto;
E. Compartimentul intern de prevenire i protecie.
ART.63. Conducerea Departamentului economico-financiar i administrativ i
atribuiile acesteia
(1) Activitatea economico-financiar i administrativ din cadrul Parchetului de pe
lâng Înalta Curte de Casaie i Justiie este realizat de Departamentul economicofinanciar i administrativ.
(2) Departamentul economico-financiar i administrativ funcioneaz în subordinea
direct a procurorului general al Parchetului de pe lâng Înalta Curte de Casaie i Justiie i
este condus de un manager economic, cu urmtoarele atribuii:
a) conduce, organizeaz i rspunde de activitatea personalului din cadrul
Departamentului economico-financiar i administrativ al Parchetului de pe lâng Înalta Curte
de Casaie i Justiie;
b) conduce, organizeaz i rspunde de procesul de fundamentare, elaborare i
prezentare la organele abilitate a proiectului de buget anual întocmit pentru Ministerul
Public, la termenele i în condiiile prevzute de Legea nr. 500/2002 privind finanele
publice, cu modificrile i completrile ulterioare;
c) urmrete i rspunde de utilizarea eficient a fondurilor primite de la bugetul de
stat, bugetul asigurrilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale, precum i a celor
constituite din veniturile proprii, potrivit legii;
d) asigur i rspunde de respectarea cadrului bugetar, aa cum este definit prin
Legea nr. 500/2002 privind finanele publice, cu modificrile i completrile ulterioare;
e) rspunde de organizarea i conducerea contabilitii proprii a Parchetului de pe
lâng Înalta Curte de Casaie i Justiie, precum i de întocmirea i prezentarea la termenele
stabilite a situaiilor financiare, potrivit normelor i reglementrilor contabile aplicabile în
vigoare;
f) asigur efectuarea plii integrale i la timp a drepturilor de natur salarial cuvenite
personalului Parchetului de pe lâng Înalta Curte de Casaie i Justiie;
g) organizeaz inerea evidenei tuturor imobilelor din proprietatea sau administrarea
tuturor parchetelor din cadrul Ministerului Public, precum i a celorlalte bunuri aflate în
patrimoniul acestora;
h) organizeaz, îndrum i coordoneaz activitile de administrare i întreineredeservire a sediului Parchetului de pe lâng Înalta Curte de Casaie i Justiie, precum i
cele referitoare la prevenirea i stingerea incendiilor, i ia msuri pentru asigurarea
condiiilor materiale în vederea desfurrii corespunztoare a acestor activiti;
i) rspunde de organizarea i efectuarea inventarierii patrimoniului, în condiiile legii;
j) evalueaz anual, potrivit legii, performanele profesionale individuale ale
personalului aflat în subordine;
k) asigur pregtirea i perfecionarea profesional a personalului din cadrul
departamentului, luând msurile care se impun;
l) asigur condiiile necesare implementrii i dezvoltrii sistemului propriu de control
intern/managerial, conform Ordinului ministrului finanelor publice nr. 946/2005, republicat,
cu modificrile i completrile ulterioare;
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m) coordoneaz elaborarea de norme, instruciuni, dispoziii, ordine, decizii pentru
activitatea proprie i particip, în raport de activitatea desfurat, la elaborarea de proiecte
de acte normative, ce urmeaz s fie transmise Ministerului Justiiei;
n) organizeaz, îndrum i coordoneaz activitile de prevenire i protecie
desfurate în cadrul Parchetului de pe lâng Înalta Curte de Casaie i Justiie i ia msuri
pentru asigurarea condiiilor materiale necesare realizrii corespunztoare a acestor
activiti;
o) îndeplinete orice alte atribuii prevzute de lege i regulamente sau dispuse de
conducerea Parchetului de pe lâng Înalta Curte de Casaie i Justiie, potrivit prevederilor
legale în vigoare.
(3) eful de serviciu i eful de birou au urmtoarele atribuii:
a) organizeaz, coordoneaz, controleaz i rspund de activitatea personalului din
subordine privind îndeplinirea la timp i în mod corespunztor a atribuiilor de serviciu;
b) repartizeaz personalului din subordine lucrrile de competena serviciului ori
biroului i îl îndrum în vederea soluionrii corecte i în termen a acestora;
c) soluioneaz unele lucrri ale serviciului ori biroului, în special, cele cu grad ridicat
de complexitate;
d) evalueaz anual activitatea personalului, conform fiei postului, sarcinilor de
serviciu i metodologiei specifice de evaluare;
e) fac propuneri pentru premierea sau sancionarea personalului din subordine;
f) exercit orice alte atribuii prevzute de lege i regulamente sau stabilite prin
dispoziia procurorului ierarhic superior.
SECIUNEA a 2-a
Serviciul financiar, salarizare, contabilitate i angajamente bugetare
ART. 64. Atribuii i conducere
(1) Personalul Serviciului financiar, salarizare, contabilitate i angajamente bugetare
are urmtoarele atribuii:
A. Atribuii referitoare la operaiunile de trezorerie i casierie:
a) urmrete, efectueaz i rspunde de execuia plilor, încasrilor i decontrilor
de orice fel din fondurile bugetare ori extrabugetare;
b) întocmete documentele de plat pentru operaiunile financiare, potrivit
reglementrilor legale în vigoare, i vireaz sumele cuvenite;
c) verific operaiunile consemnate de trezoreria statului în extrasele de cont;
d) efectueaz plata drepturilor bneti ale salariailor i rspunde pentru corecta
întocmire a formelor de plat;
e) verific i pred zilnic, pentru înregistrare în contabilitate, documentele care stau la
baza operaiunilor de încasare i pli cuprinse în registrul de cas;
f) urmrete corectitudinea încasrilor i a efecturii decontrilor cu ali ordonatori de
credite i cu persoanele fizice i juridice;
g) întocmete i ine evidena documentelor de încasri i pli prin casierie, precum
i a celorlalte valori bneti;
h) întocmete situaia încasrilor din extrasele conturilor de trezorerie i din registrul
de cas;
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i) asigur fondurile necesare pentru deplasrile în ar ale salariailor, ine evidena
avansurilor acordate i verific deconturile, stabilind diferenele de plat/încasare;
j) asigur fondurile necesare pentru deplasrile în strintate ale salariailor, ine
evidena avansurilor acordate i verific deconturile, stabilind diferenele de plat/încasare;
k) asigur fondurile necesare de cofinanare naional pentru activitile desfurate
în cadrul proiectelor cu finanare extern nerambursabil;
l) asigur programarea plilor la Trezoreria Statului, conform prevederilor legale;
m) încaseaz i vireaz la bugetul statului sumele provenite din vânzarea, închirierea,
concesionarea bunurilor sau închirierea spaiilor;
n) verific documentele justificative în baza crora se efectueaz plile din fondurile
externe nerambursabile i întocmete documentele de plat;
o) organizeaz activitatea casieriei, în conformitate cu prevederile legale.
B. Atribuii privind obligaiile fiscale:
a) rspunde de îndeplinirea obligaiilor fiscale referitoare la taxe i impozite i de
contribuia la fondurile speciale;
b) întocmete i depune lunar declaraiile privind îndeplinirea obligaiilor de natur
fiscal, potrivit legii, i rspunde pentru întocmirea corect a acestora.
C. Atribuii privind relaia cu salariaii:
a) calculeaz drepturile bneti cuvenite salariailor;
b) întocmete documentele pentru plata drepturilor salariale i a altor drepturi bneti
care decurg din raporturile de munc, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
c) întocmete i depune lunar declaraiile nominale privind contribuiile de asigurri
sociale, la fondul de sntate, omaj i la bugetul de stat;
d) elibereaz adeverinele solicitate de salariai;
e) rspunde, din punct de vedere salarial, de aplicarea ordinelor procurorului general
al Parchetului de pe lâng Înalta Curte de Casaie i Justiie privind încadrarea, promovarea,
sancionarea i eliberarea din funcie/desfacerea contractelor de munc;
f) execut deciziile de reinere sau imputare avizate de biroul juridic, privind
recuperarea pagubelor cauzate de salariai;
g) stabilete i efectueaz vrsmintele la bugetul statului, bugetul asigurrilor
sociale de stat, bugetul asigurrilor sociale de sntate, în termenele prevzute de lege;
h) întocmete drile de seam statistice lunare i periodice privind indicatorii de
munc i de salarii, asigurând transmiterea acestora ctre Institutul Naional de Statistic;
i) urmrete angajarea, lichidarea, ordonanarea i plata cheltuielilor de personal,
conform Legii nr. 500/2002 privind finanele publice, cu modificrile i completrile ulterioare;
j) elaboreaz puncte de vedere la cererile, sesizrile i memoriile primite din partea
personalului Ministerului Public privind problematica pe linie de salarizare i alte drepturi ale
acestuia, potrivit legii.
D. Atribuii referitoare la înregistrrile în contabilitate:
a) asigur aplicarea prevederilor legale cu privire la organizarea i conducerea
contabilitii i urmrete reflectarea în evidena contabil a întregului proces al executrii
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bugetului de venituri i cheltuieli, înregistrând cronologic i sistematic toate operaiunile
privind patrimoniul instituiei;
b) înregistreaz cronologic în contabilitate operaiunile patrimoniale, cu respectarea
succesiunii documentelor justificative, dup data de întocmire sau intrare în instituie, i
sistematic în conturile sintetice i analitice, cu ajutorul registrului-jurnal;
c) verific documentele i efectueaz contabilizarea salariilor i a decontrilor cu
personalul, precum i a celor privind asigurrile de sntate;
d) rspunde de întocmirea registrelor contabile obligatorii prevzute de Legea
contabilitii nr. 82/1991, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare, respectiv:
Registru jurnal, Registru inventar, Cartea Mare;
e) conduce evidena contabil a activelor i stocurilor;
f) asigur evidena contabil a creanelor;
g) asigur evidena contabil a imobilizrilor necorporale, imobilizrilor corporale,
imobilizrilor în curs i a imobilizrilor financiare;
h) asigur evidena contabil a furnizorilor;
i) asigur evidena contabil a datoriilor ctre bugetul de stat, bugetul asigurrilor
sociale de stat i conturi asimilate;
j) asigur evidena contabil a conturilor de trezorerie;
k) asigur evidena contabil a fondurilor externe nerambursabile;
l) asigur evidena contabil a fondurilor cu destinaie special;
m) asigur evidena contabil a cheltuielilor;
n) asigur evidena contabil a finanrilor i a veniturilor;
o) asigur evidena rezultatului patrimonial;
p) asigur evidena contabil a conturilor în afara bilanului.
E. Atribuii referitoare la inventarierea patrimoniului:
a) rspunde de organizarea i efectuarea inventarierii patrimoniului Parchetului de pe
lâng Înalta Curte de Casaie i Justiie, asigurând înregistrarea în registrul inventar a
elementelor acestuia, potrivit normelor legale, precum i valorificarea rezultatelor
inventarierii;
b) inventariaz bunurile aparinând altor persoane fizice sau juridice, aflate temporar
în incint, spre pstrare sau în alte scopuri;
c) înregistreaz în contabilitate diferenele dintre soldurile scriptice corespunztoare
bunurilor respective i stocurile constatate cu ocazia inventarierii, potrivit legii;
d) verific în fapt bunurile care sunt inventariate conform lit. a).
F. Atribuii privind evidena patrimoniului, inventarierea i evaluarea
elementelor patrimoniale:
a) evalueaz la valoarea contabil bunurile, potrivit legii;
b) întocmete situaia bunurilor depreciate i fr micare i înainteaz propuneri
pentru valorificarea lor;
c) stabilete i evalueaz, potrivit legii, creanele i obligaiile, inclusiv cele incerte i
cele în litigiu, precum i disponibilitile în devize i propune msurile corespunztoare
pentru lichidarea lor;
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d) evalueaz la valoarea de utilitate fiecare element din bunurile depreciate, în funcie
de utilitatea bunului în instituie i de preul pieei;
e) organizeaz inerea evidenei tuturor imobilelor din proprietatea sau administrarea
Ministerului Public, precum i a celorlalte bunuri aflate în patrimoniul acestuia;
f) îndrum activitatea de inventariere;
g) înregistreaz în evidena contabil rezultatele inventarierii, în baza procesuluiverbal de inventariere, aprobat de ordonatorul principal de credite, în conformitate cu
prevederile legale;
h) analizeaz i avizeaz, în limitele competenelor, propunerile formulate de comisia
de inventariere privind scoaterea din funciune a unor mijloace fixe, casarea i declasarea
mijloacelor fixe i a altor bunuri fr micare, potrivit reglementrilor legale în vigoare;
i) coordoneaz operaiunile de valorificare a bunurilor prevzute la lit. e).
G. Atribuii referitoare la situaiile lunare, trimestriale i anuale:
a) rspunde de întocmirea situaiilor financiare trimestriale i anuale, potrivit normelor
metodologice emise de Ministerul Finanelor Publice;
b) stabilete totalul sumelor debitoare i creditoare, precum i soldul final al fiecrui
cont;
c) întocmete lunar balana de verificare;
d) verific i centralizeaz balanele lunare de verificare analitic;
e) întocmete raportri privind plile restante, indicatorii de bilan, execuia
cheltuielilor finanate din fonduri externe nerambursabile .a., la termenele i în condiiile
prevzute de lege;
f) întocmete situaiile privind monitorizarea cheltuielilor finanate prin bugetul aprobat
pentru aparatul propriu al Ministerului Public, conform dispoziiilor legale în vigoare;
g) particip la elaborarea i aprobarea de norme, instruciuni i precizri pentru
Ministerul Public, referitoare la situaiile financiare, monografiile contabile, planul unitar de
conturi.
H. Atribuii privind planificarea, formarea, administrarea, angajarea i utilizarea
fondurilor alocate Parchetului de pe lâng Înalta Curte de Casaie i Justiie:
a) fundamenteaz i întocmete proiectul de buget de venituri i cheltuieli, inclusiv
proiectul de buget rectificat, conform dispoziiilor Legii nr. 500/2002, privind finanele publice,
cu modificrile i completrile ulterioare, precum i a altor reglementri în domeniul fiscalbugetar;
b) repartizeaz pe trimestre bugetul aprobat, potrivit legii;
c) întocmete necesarul de credite centralizat i urmrete atât încadrarea plilor în
limita creditelor bugetare deschise, cât i disponibilul existent în conturile instituiei i face
propuneri de retragere, când este cazul;
d) analizeaz situaia utilizrii creditelor bugetare aprobate i face propuneri de
redistribuire, virri de credite sau anulare, în condiiile legii;
e) întocmete note, situaii i analize privind finanarea cheltuielilor aprobate prin
bugetul instituiei, inclusiv a activitilor cuprinse în programele i proiectele cu finanare
extern nerambursabil;
f) evideniaz i utilizeaz veniturile obinute conform normelor legale în vigoare;
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g) întocmete documentele prevzute de lege privind propunerile de angajare a
cheltuielilor, angajamentele bugetare i ordonanrile de plat, potrivit competenelor sale i
reglementrilor din actele de decizie intern, aprobate de conducerea instituiei;
h) verific i ine evidena propunerilor de angajare a cheltuielilor, angajamentelor
bugetare, precum i a ordonanrilor de plat emise de toate compartimentele din cadrul
instituiei;
i) efectueaz pli din creditele bugetare, numai dup ce cheltuielile au fost angajate,
lichidate i ordonanate de ordonatorul de credite;
j) primete i analizeaz corespondena referitoare la domeniul de activitate;
k) asigur aplicarea legislaiei în domeniu i aduce la cunotina conducerii apariia
unor situaii financiare neprevzute;
l) exercit orice alte atribuii prevzute de lege i regulamente sau stabilite prin
dispoziia procurorului ierarhic superior.
(2) Serviciul financiar, salarizare, contabilitate i angajamente bugetare este condus
de un ef serviciu.
SECIUNEA a 3-a
Serviciul buget i control financiar preventiv propriu
ART.65. Atribuii i conducere
(1) Serviciul buget i control financiar preventiv propriu funcioneaz ca o structur de
sintez în subordinea managerului economic, având competene în domeniul elaborrii,
aprobrii, executrii i raportrii bugetului Ministerului Public, precum i în organizarea i
exercitarea, potrivit legii, a activitii de control financiar preventiv propriu.
(2) Personalul Serviciului buget i control financiar preventiv propriu are urmtoarele
atribuii:
A. Atribuii în domeniul elaborrii i aprobrii bugetului anual i bugetului
rectificat al Ministerului Public:
a) fundamenteaz, elaboreaz i transmite Ministerului Finanelor Publice proiectul
de buget al Ministerului Public, întocmit pe baza propunerilor bugetare transmise de
parchetele din subordine, în conformitate cu dispoziiile Legii nr. 500/2002 privind finanele
publice, cu modificrile i completrile ulterioare, referitoare la procesul bugetar;
b) solicit, potrivit legii, avizul conform al Consiliului Superior al Magistraturii, privind
proiectul de buget elaborat pentru Ministerul Public;
c) formuleaz amendamente la proiectul legii bugetului de stat ce urmeaz s fie
transmise Ministerului Justiiei, în vederea susinerii acestora în comisiile parlamentare de
specialitate;
d) întocmete bugetul fondurilor externe nerambursabile pentru Ministerul Public, pe
baza propunerilor structurii care asigur managementul proiectelor;
e) repartizeaz bugetul anual i pe trimestre veniturile i cheltuielile Ministerului
Public, pe unitile subordonate i supune aprobrii bugetul anual;
f) fundamenteaz, elaboreaz i transmite Ministerului Finanelor Publice
documentaia privind propunerile de buget rectificat al Ministerului Public, în condiiile
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prevzute de Legea nr. 500/2002 privind finanele publice, cu modificrile i completrile
ulterioare, precum i a altor dispoziii legale în domeniul fiscal-bugetar;
g) particip la definitivarea proiectului de buget rectificat pentru Ministerul Public,
supune aprobrii i comunic parchetelor din subordine bugetele rectificate aprobate pe
anul în curs, repartizate pe trimestre, conform legii.
B. Atribuii referitoare la deschiderile de credite i execuia de cas bugetar:
a) întocmete lunar, la nivelul Ministerului Public, cererile pentru deschiderile de
credite bugetare i documentaia aferent, pe baza analizei solicitrilor de credite transmise
de parchetele subordonate, pe care le înainteaz Ministerului Finanelor Publice la
termenele i în condiiile prevzute de lege;
b) analizeaz, întocmete i înainteaz Ministerului Finanelor Publice documentaia
de retragere a creditelor bugetare deschise i neutilizate din conturile proprii sau ale
parchetelor din cadrul Ministerului Public, urmrind asigurarea unui raport cât mai echilibrat
între necesarul de fonduri i nivelul plilor efectuate la finele fiecrei perioade;
c) asigur, potrivit limitelor de competen, legtura permanent cu structura de
specialitate din cadrul Ministerului Finanelor Publice în vederea efecturii verificrii
disponibilitilor bneti existente în conturile proprii i ale parchetelor din cadrul Ministerului
Public.
C. Atribuii în domeniul execuiei bugetare:
a) analizeaz i supune aprobrii propunerile transmise de parchetele din cadrul
Ministerului Public, de modificare a repartizrii bugetului aprobat pe trimestre, în raport de
competenele prevzute de lege;
b) analizeaz i supune aprobrii, în condiiile legii, propunerile de virri de credite
bugetare i de angajament, transmise de ctre parchetele din cadrul Ministerului Public;
c) întocmete i înainteaz Ministerului Finanelor Publice documentaia de anulare a
creditelor constatate disponibile în bugetul Ministerului Public i supune aprobrii
ordonatorului principal de credite bugetele actualizate, pe care le transmite ulterior
parchetelor din subordine;
d) analizeaz i întocmete documentaia privind includerea în bugetul Ministerului
Public a proiectelor cu finanare extern nerambursabil primite în cursul anului bugetar,
virrile i redistribuirile de credite bugetare i credite de angajament efectuate în funcie de
stadiul implementrii proiectelor, asigurând transmiterea acestor modificri Ministerului
Finanelor Publice în condiiile stabilite de legea anual a bugetului de stat, precum i de alte
acte normative ce conin reglementri în domeniu;
e) întocmete i transmite Ministerului Finanelor Publice, la termenele i în condiiile
legii, situaiile centralizate privind monitorizarea cheltuielilor finanate din bugetul aprobat
Ministerului Public.
D. Atribuii referitoare la situaiile financiare trimestriale i anuale:
a) întocmete i depune la Ministerul Finanelor Publice, situaia financiar
centralizat pentru Ministerul Public, în conformitate cu prevederile normelor metodologice
în vigoare;
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b) întocmete i transmite instituiilor abilitate, raportri privind plile restante,
indicatorii de bilan, execuia cheltuielilor finanate din fonduri externe nerambursabile .a., la
termenele i în condiiile prevzute de lege;
c) particip la elaborarea i aprobarea de norme, instruciuni, precizri ce conin
reglementri privind situaiile financiare, monografii contabile, planul unitar de conturi al
Ministerului Public, în raport de specificul activitii desfurate de ctre instituie i de
cerinele legislative actualizate în domeniile supuse analizei.
E. Atribuii în domeniul controlului financiar preventiv propriu:
a) organizeaz, potrivit legii, controlul financiar preventiv propriu la nivelul Parchetului
de pe lâng Înalta Curte de Casaie i Justiie;
b) exercit viza de control financiar preventiv propriu asupra proiectelor de operaiuni
prevzute în Cadrul specific, potrivit limitelor de competen i normelor profesionale
prevzute de legislaia în vigoare pentru persoanele care desfoar activitatea de control
financiar preventiv propriu;
c) coordoneaz activitatea de control financiar preventiv propriu la nivelul Ministerului
Public;
d) întocmete, conform legii, rapoarte trimestriale privind activitatea de control
financiar preventiv propriu, pe care le transmite Ministerului Finanelor Publice.
F. Alte atribuii repartizate personalului serviciului:
a) elaboreaz i întocmete lucrri de sintez, situaii, note, analize privind finanarea
cheltuielilor alocate parchetelor din cadrul Ministerului Public i a activitilor cuprinse în
programele i proiectele cu finanare extern nerambursabil incluse în bugetul instituiei;
b) elaboreaz i implementeaz unitar rapoarte de analiz i execuie bugetar la
nivelul Ministerului Public, utilizând sistemele informatice create în acest sens;
c) întocmete rapoartele centralizate la nivelul Ministerului Public, în vederea
transmiterii acestora ctre alte autoriti i instituii publice;
d) exercit orice alte atribuii prevzute de lege i regulamente sau stabilite prin
dispoziia procurorului ierarhic superior.
(3) Serviciul buget i control financiar preventiv propriu este condus de un ef
serviciu.
SECIUNEA a 4-a
Serviciul de investiii i achiziii publice
Art. 66. Atribuii i conducere
(1) Serviciul de investiii i achiziii publice este compartimentul din cadrul Parchetului
de pe lâng Înalta Curte de Casaie i Justiie specializat în verificarea, avizarea, aprobarea,
urmrirea i recepia lucrrilor de investiii, respectiv construcii i reparaii capitale, a
lucrrilor de reparaii curente, efectuate la sediile parchetelor din Ministerul Public, precum i
în realizarea achiziiilor publice proprii ale Parchetului de pe lâng Înalta Curte de Casaie i
Justiie.
(2) Personalul Serviciul de investiii i achiziii publice are urmtoarele atribuii:
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a) particip la achiziionarea echipamentelor necesare parchetelor din cadrul
Ministerului Public, oferind asisten tehnic;
b) elaboreaz i prezint, conform legii, programul de investiii al Ministerului Public,
în funcie de obiectivele/proiectele de investiii prioritizate, în vederea cuprinderii cheltuielilor
de investiii în proiectul de buget;
c) particip la evaluarea ofertelor potenialilor proiectani, furnizori de echipamente i
materiale sau executani ai lucrrilor de construcii, cu ocazia derulrii procedurilor de
achiziie specifice, atunci când personalul este desemnat în comisiile proprii, cât i în cele
ale celorlalte parchete;
d) urmrete i verific întocmirea studiilor de fezabilitate tehnico-economice pentru
investiiile planificate, precum i a documentaiilor de avizare a lucrrilor de intervenii pentru
reparaii capitale;
e) analizeaz periodic stadiul fizic al lucrrilor i propune msuri de încadrare în
termenele i bugetele alocate;
f) asigur îndrumarea i supravegherea tehnic pentru realizarea investiiilor i
întocmete situaiile periodice privind stadiul de realizare a acestora;
g) verific documentaiile tehnico-economice pentru obiectivele/proiectele de investiii,
documentaiile de avizare a lucrrilor de intervenii, respectiv, a notelor de fundamentare
privind necesitatea i oportunitatea efecturii cheltuielilor aferente categoriilor de investiii
incluse la poziia C, «Alte cheltuieli de investiii», dup care le supune aprobrii, în condiiile
legii;
h) elaboreaz strategia în domeniul investiiilor la nivelul Ministerului Public, stabilind
prioritile investiionale i legtura dintre diferite proiecte, precum i criteriile de analiz care
determin introducerea în programul de investiii a unor obiective noi, în detrimentul celor
aflate în derulare;
i) fundamenteaz necesarul de credite bugetare i credite de angajament pentru
cheltuieli de investiii, reparaii curente i obiecte de inventar destinate procesului
investiional, în vederea cuprinderii acestora în proiectul de buget al Ministerului Public;
j) colaboreaz cu celelalte structuri din cadrul Parchetului de pe lâng Înalta Curte de
Casaie i Justiie, precum i cu celelalte parchete din Ministerul Public, în vederea
cuprinderii în proiectul de buget a cheltuielilor de investiii, altele decât cele finanate prin
bugetul de stat;
k) verific i avizeaz solicitrile de deschideri lunare de credite ale ordonatorilor
secundari de credite pentru cheltuieli de investiii, reparaii curente i obiecte de inventar
destinate procesului investiional;
l) întocmete, supune aprobrii i transmite ordonatorilor de credite din subordinea
Ministerului Public listele cheltuielilor de investiii aprobate prin legea anual a bugetului de
stat, precum i modificrile solicitate i aprobate pe parcursul anului;
m) verific documentaiile tehnico-economice ale lucrrilor de reparaii curente, dup
care le avizeaz, potrivit legii;
n) monitorizeaz derularea procesului investiional i întocmete centralizat rapoarte
lunare de monitorizare pe care le transmite Ministerului Finanelor Publice, în structura i la
termenele prevzute de lege;


Str. Apolodor nr. 17, sector 5, 050741
Bucureti, România



www.just.ro

Pagina 48 din 114
COD: FS-01-05-ver.3

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 623 bis/26.VIII.2014

o) verific i avizeaz, în condiiile legii, propunerile de virri de credite bugetare
i/sau credite de angajament neutilizate, între obiectivele/proiectele i categoriile de investiii
înscrise în programul de investiii;
p) face demersurile legale pentru obinerea avizelor i a aprobrilor necesare de la
autoritile competente, pentru efectuarea lucrrilor de construcii i reparaii capitale, dup
caz;
q) colaboreaz cu alte instituii publice în vederea fundamentrii cheltuielilor aferente
interveniilor asupra construciilor sau a cheltuielilor de proiectare i execuie, în cazul
investiiilor noi, în situaia în care instanele judectoreti i parchetele de pe lâng acestea
îi desfoar activitatea în acelai sediu;
r) particip, prin specialitii desemnai, la edinele de avizare ale Comisiei TehnicoEconomice a Ministerului Public, asigurând i secretariatul acestora;
s) verific i propune în cadrul comandamentelor renunarea la unele dintre lucrrile
contractate, dac nu mai sunt necesare, sau executarea de lucrri suplimentare, dac sunt
justificate, cu respectarea prevederilor legale în materie;
t) coordoneaz i verific activitatea consilierilor tehnici angajai la ordonatorii de
credite din cadrul Ministerului Public, precum i a diriginilor de antier pentru lucrrile aflate
în derulare;
u) iniiaz proiecte de norme, instruciuni i proceduri în domeniul de competen; pe
care le supun aprobrii, pe cale ierarhic;
v) îndeplinete orice alte atribuii prevzute în legi speciale sau dispuse de procurorul
ierarhic superior, potrivit prevederilor legale în vigoare.
(3) Serviciul de investiii i achiziii publice este condus de un ef serviciu.
ART.67. Biroul de achiziii publice
(1) Biroul de achiziii publice este compartimentul intern aflat în subordinea Serviciului
de investiii i achiziii publice, specializat în organizarea, desfurarea i finalizarea
procedurilor de achiziii publice proprii ale Parchetului de pe lâng Înalta Curte de Casaie i
Justiie.
(2) Personalul Biroului de achiziii publice are urmtoarele atribuii:
a) centralizeaz necesarul de achiziii pentru desfurarea activitii Parchetului de
pe lâng Înalta Curte de Casaie i Justiie;
b) elaboreaz i supune aprobrii Programul anual al achiziiilor publice pentru
bunuri, servicii i lucrri al Parchetului de pe lâng Înalta Curte de Casaie i Justiie, în
conformitate cu prevederile aprobate prin legea anual a bugetului de stat;
c) actualizeaz i supune aprobrii Programul anual al achiziiilor publice al
Parchetului de pe lâng Înalta Curte de Casaie i Justiie în funcie de modificrile
intervenite pe parcursul exerciiului bugetar în bugetul aprobat, precum i cu ocazia
rectificrilor bugetare anuale;
d) organizeaz, deruleaz i finalizeaz procedurile de achiziii publice privind
achiziionarea de bunuri materiale, servicii i lucrri prevzute în Programul anual al
achiziiilor publice;
e) întocmete evidena dosarelor de achiziii publice, conform legii;
f) particip, prin persoane desemnate, ca membri în comisiile de evaluare sau
recepie, în conformitate cu ordinele/deciziile conducerii instituiei;
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g) întocmete lunar solicitrile privind deschiderea de credite bugetare la naturile de
cheltuieli ce intr în sfera sa de competen, în vederea includerii acestora în cadrul
propunerilor centralizate la nivelul aparatului propriu al Ministerului Public;
h) întocmete documentele prevzute de lege privind angajamentele legale,
propunerile de angajare a cheltuielilor, angajamentele bugetare i ordonanrile de plat,
pentru achiziiile publice pe care le efectueaz;
i) întocmete i transmite raportri privind procedurile de achiziii publice desfurate,
ctre alte instituii sau autoriti publice, în condiiile i la termenele prevzute de lege;
j) urmrete executarea întocmai i la timp a contractelor de lucrri, furnizare i de
servicii;
k) exercit orice alte atribuii prevzute de lege i regulamente sau stabilite prin
dispoziia procurorului ierarhic superior.
(3) Biroul de achiziii publice este condus de un ef birou.
SECIUNEA a 5-a
Serviciul administrativ, întreinere-deservire i transport
ART.68. Atribuii i conducere
(1) Serviciul administrativ, întreinere-deservire i transport este compartimentul intern
din cadrul Parchetului de pe lâng Înalta Curte de Casaie i Justiie specializat în activitatea
de administrare a sediului, de asigurare a întreinerii i deservirii acestuia, de paz, transport
i protecie a muncii, precum i în activitatea de prevenire i stingere a incendiilor.
(2) Serviciul administrativ, întreinere-deservire i transport asigur condiiile
materiale necesare desfurrii activitii Parchetului de pe lâng Înalta Curte de Casaie i
Justiie.
(3) Serviciul administrativ, întreinere-deservire i transport este condus de un ef
serviciu.
ART.69. Biroul administrativ i întreinere-deservire
(1) Personalul Biroului administrativ i întreinere-deservire are urmtoarele atribuii:
a) administreaz i gestioneaz bunurile mobile i imobile din patrimoniul propriu,
indiferent de titlul cu care sunt deinute;
b) organizeaz gestionarea mijloacelor fixe, a obiectelor de inventar, a materialelor i
pieselor de schimb, a carburanilor, lubrifianilor i a altor valori materiale aflate în dotare i
asigur înscrierea numerelor de inventar pe mijloacele fixe;
c) urmrete folosirea sau exploatarea bunurilor din dotare pentru satisfacerea
necesitilor instituiei, potrivit destinaiei acestora;
d) organizeaz i controleaz modul de inere a evidenei operative de ctre
gestionari i ia msurile necesare pentru asigurarea condiiilor legale de gestionare;
e) asigur întreinerea, curenia i administrarea sediului Parchetului de pe lâng
Înalta Curte de Casaie i Justiie;
f) organizeaz întreinerea i efectuarea reparaiilor pentru cldiri, dotri i alte active
din patrimoniul instituiei, în regie proprie sau cu teri, în cazul lipsei dotrilor i personalului
propriu;

Str. Apolodor nr. 17, sector 5, 050741
Bucureti, România



www.just.ro

Pagina 50 din 114
COD: FS-01-05-ver.3

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 623 bis/26.VIII.2014

g) întocmete notele de fundamentare i colaboreaz cu Biroul de achiziii publice
pentru elaborarea Programului anual al achiziiilor publice de bunuri, servicii i lucrri pentru
Parchetul de pe lâng Înalta Curte de Casaie i Justiie referitor la: furnizarea de utiliti,
servicii de curenie i întreinere curent a cldirilor, lucrri i servicii de întreinere-reparaii
pentru echipamentele, utilajele i instalaiile din dotare, servicii de telefonie i de televiziune
prin cablu, servicii de comunicaii de date, alte servicii i materiale necesare pentru
desfurarea activitilor administrative i de întreinere-deservire, pe baza estimrilor proprii
i a solicitrilor fundamentate ale celorlalte compartimente din aparatul propriu al instituiei;
h) întocmete caietele de sarcini pentru achiziionarea de bunuri, servicii i lucrri de
întreinere-reparaii necesare bunei funcionri a instituiei;
i) monitorizeaz derularea contractelor de furnizare de bunuri, prestri de servicii i
lucrri de reparaii-întreinere, care au fost încheiate la solicitarea Biroului administrativ i
întreinere-deservire, confirmând îndeplinirea obligaiilor în vederea efecturii plii;
j) întocmete, conform legii, documentaia privind ordonanrile de plat pentru
achiziiile publice iniiate la solicitarea biroului;
k) particip la aciunile de inventariere a bunurilor i valorilor pe care le gestioneaz i
formuleaz propuneri de noi dotri cu mijloace fixe i obiecte de inventar pentru asigurarea
echipamentului de lucru necesar, precum i cu alte bunuri;
l) ine evidena tehnico-operativ pe locuri de folosin i pe utilizatori, a activelor fixe
i a obiectelor de inventar;
m) întocmete periodic referatele pentru procurarea de materiale i obiecte de
inventar, pe baza solicitrilor compartimentelor de resort ori din oficiu;
n) asigur valorificarea materialelor rezultate din dezmembrarea bunurilor pentru care
se obine aprobare;
o) depoziteaz i distribuie mrfurile, piesele de schimb, carburanii, pe care le/îi
preia în gestiune i le/îi elibereaz pe baza bonurilor de consum;
p) verific periodic modul de gestionare, depozitare i pstrare a materialelor intrate
i ieite din magazie;
q) asigur multiplicarea i legarea documentelor necesare Parchetului de pe lâng
Înalta Curte de Casaie i Justiie, precum i necesarul de tipizate utilizate în cadrul
activitilor specifice Ministerului Public, în situaia în care acestea pot fi executate cu
tehnica din dotare;
r) face propuneri privind proiectul de buget, referitoare la cheltuielile cu bunurile,
serviciile i lucrrile de reparaii-întreinere pentru Parchetul de pe lâng Înalta Curte de
Casaie i Justiie;
s) asigur, împreun cu trupele de jandarmi, securitatea i paza sediului Parchetului
de pe lâng Înalta Curte de Casaie i Justiie, în baza protocolului încheiat cu Ministerul
Afacerilor Interne;
t) identific, monitorizeaz i evalueaz factorii de risc specifici;
u) stabilete i urmrete îndeplinirea msurilor i a aciunilor de prevenire i de
aprare împotriva incendiilor;
v) încheie contracte, convenii sau protocoale de cooperare cu alte servicii de urgen
profesioniste ori voluntare i asigur dotarea Parchetului de pe lâng Înalta Curte de Casaie
i Justiie cu mijloace tehnice de stingere a incendiilor;
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w) asigur condiiile de funcionare a bufetului de incint din sediul Parchetului de pe
lâng Înalta Curte de Casaie i Justiie;
x) asigur, printr-o întreinere adecvat, buna funcionare a echipamentelor i
instalaiilor, precum i meninerea acestora la un nivel tehnic care s respecte cerinele
legale, pe toata durata utilizrii lor;
y) exercit orice alte atribuii prevzute de lege i regulamente sau stabilite prin
dispoziia procurorului ierarhic superior.
(2) În cadrul Biroului administrativ i întreinere-deservire, funcioneaz formaiile de
întreinere-deservire i tipografie conduse de câte un ef formaie, precum i formaia de
pompieri. Aceste formaii exercit atribuiile specifice menionate la alin. (1) i sunt încadrate
cu personal contractual.
(3) Biroul administrativ i întreinere-deservire este condus de un ef birou.
ART.70. Compartimentul transporturi i întreinere parc auto
(1) Personalul Compartimentului transporturi i întreinere parc auto are urmtoarele
atribuii:
a) organizeaz activitatea de exploatare a parcului auto al Parchetului de pe lâng
Înalta Curte de Casaie i Justiie;
b) asigur transportul de persoane i materiale, precum i întreinerea i exploatarea
în condiii bune i de siguran a autovehiculelor din dotarea parcului auto al Parchetului de
pe lâng Înalta Curte de Casaie i Justiie;
c) elibereaz foile de parcurs i verific completarea acestora de ctre conductorii
auto, cu toate datele necesare întocmirii situaiilor cerute de lege i de procedurile interne;
d) întocmete fia activitii zilnice pentru fiecare autovehicul aflat în dotarea sau
folosina Parchetului de pe lâng Înalta Curte de Casaie i Justiie, precum i situaiile
privind consumul lunar de carburani;
e) întocmete situaia lunar a parcului auto al Parchetului de pe lâng Înalta Curte
de Casaie i Justiie pe mrci i tipuri de autovehicule;
f) întocmete situaia centralizat a parcului auto al parchetelor din cadrul Ministerului
Public;
g) gestioneaz bonurile valorice de carburani auto, pe care le distribuie
conductorilor auto în funcie de necesiti i de stocul „la zi” înregistrat în fia activitii
zilnice (F.A.Z.);
h) monitorizeaz modul de încadrare al consumului de carburani auto în limitele
stabilite prin acte normative specifice;
i) face propuneri privind proiectul de buget, referitoare la cheltuielile de exploatare i
de întreinere a parcului auto;
j) întocmete notele de fundamentare i colaboreaz cu Biroul de achiziii publice
pentru elaborarea Programului anual al achiziiilor publice de bunuri, servicii i lucrri pentru
Parchetul de pe lâng Înalta Curte de Casaie i Justiie referitor la: prestri de servicii de
service auto, prestri de servicii de splare i curare autovehicule, servicii de asigurare
auto, roviniete auto, carburani auto, alte servicii i materiale necesare pentru desfurarea
activitii de exploatare a parcului auto al Parchetului de pe lâng Înalta Curte de Casaie i
Justiie;

Str. Apolodor nr. 17, sector 5, 050741
Bucureti, România



www.just.ro

Pagina 52 din 114
COD: FS-01-05-ver.3

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 623 bis/26.VIII.2014

k) asigur serviciile de inspecie tehnic auto, revizie auto i reparaii auto pentru
toate mrcile de autovehicule din parcul auto al Parchetului de pe lâng Înalta Curte de
Casaie i Justiie, precum i splarea i curarea acestora;
l) întocmete caietele de sarcini pentru achiziionarea de bunuri, servicii i lucrri de
întreinere-reparaii necesare bunei funcionri a parcului auto;
m) monitorizeaz derularea contractelor de furnizare de bunuri, prestri de servicii i
lucrri de reparaii-întreinere care au fost încheiate la solicitarea acestui compartiment,
confirmând îndeplinirea obligaiilor în vederea efecturii plii;
n) întocmete documentaia privind ordonanrile de plat pentru achiziiile publice
iniiate la solicitarea compartimentului, în conformitate cu prevederile legale;
o) ine evidena termenelor scadente ale polielor de asigurare auto i ia msuri în
vederea înnoirii, în termen, a acestora;
p) ine evidena dosarelor de daune accidente în care sunt implicate autovehicule
aflate în dotarea sau folosina Parchetului de pe lâng Înalta Curte de Casaie i Justiie;
q) asigur respectarea reglementrilor interne privind organizarea i funcionarea
garajului Parchetului de pe lâng Înalta Curte de Casaie i Justiie;
r) asigur respectarea regulilor privind accesul i parcarea autoturismelor în garaj,
precum i a normelor specifice de protecia muncii i de prevenire i de stingere a incendiilor
în cadrul garajului;
s) particip la aciunile de inventariere a bunurilor i valorilor pe care le gestioneaz i
formuleaz propuneri de noi dotri cu mijloace fixe i obiecte de inventar pentru asigurarea
echipamentului de lucru necesar, precum i cu alte bunuri;
t) exercit orice alte atribuii prevzute de lege i regulamente sau stabilite prin
dispoziia procurorului ierarhic superior.
(2) Personalul Compartimentului transporturi i întreinere parc auto se subordoneaz
direct efului Serviciului administrativ, întreinere-deservire i transport, care rspunde de
îndeplinirea atribuiilor prevzute la alin. (1).
SECIUNEA a 6-a
Compartimentul intern de prevenire i protecie
ART.71. Atribuii
(1) Compartimentul intern de prevenire i protecie îndeplinete, potrivit legii, atribuii
privind securitatea i sntatea în munc.
(2) Personalul Compartimentului intern de prevenire i protecie are urmtoarele
atribuii:
a) coordoneaz i rspunde de activitile de prevenire i protecie desfurate în
cadrul Parchetului de pe lâng Înalta Curte de Casaie i Justiie;
b) elaboreaz instruciuni proprii instituiei pentru completarea i/sau aplicarea
reglementrilor de securitate i sntate în munc, inând seama de particularitile
activitilor i ale instituiei i asigur condiii pentru ca fiecare angajat s primeasc o
instruire adecvat în acest domeniu;
c) verific însuirea i aplicarea de ctre personalul din cadrul Parchetului de pe
lâng Înalta Curte de Casaie i Justiie a msurilor de prevenire i protecie, a instruciunilor
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proprii, precum i a atribuiilor i responsabilitilor în domeniul securitii i sntii în
munc stabilite prin fia postului;
d) ia msuri privind asigurarea cadrului organizatoric i a mijloacelor necesare
securitii i proteciei în munc;
e) elaboreaz i actualizeaz planul de prevenire i protecie;
f) identific pericolele i evalueaz riscurile profesionale pentru personalul Parchetului
de pe lâng Înalta Curte de Casaie i Justiie;
g) elaboreaz programul de instruire-testare la nivelul instituiei;
h) organizeaz i planific efectuarea de ctre personalul Parchetului de pe lâng
Înalta Curte de Casaie i Justiie a examenelor medicale de supraveghere a sntii la
locul de munc, în conformitate cu prevederile legale;
i) identific echipamentele individuale de protecie necesare pentru posturile de lucru
din instituie, întocmete necesarul de dotare, urmrete întreinerea, manipularea i
depozitarea adecvat a echipamentelor individuale de protecie, precum i înlocuirea
acestora la termenele stabilite;
j) comunic evenimentele conform competenelor prevzute de lege i particip la
cercetarea acestora, atunci când este cazul;
k) elaboreaz rapoarte privind accidentele de munc suferite de ctre angajaii
instituiei, în conformitate cu prevederile legale;
l) întocmete note de fundamentare i face propuneri privind cuprinderea în proiectul
de buget a cheltuielilor aferente activitilor pe care le efectueaz i coordoneaz;
m) întocmete caietele de sarcini pentru achiziionarea de bunuri i servicii în
domeniul de competen;
n) monitorizeaz derularea contractelor de furnizare de bunuri i de prestri de
servicii care au fost încheiate la solicitarea acestui compartiment, confirmând îndeplinirea
obligaiilor în vederea efecturii plii;
o) exercit orice alte atribuii prevzute de lege i regulamente sau stabilite prin
dispoziia procurorului ierarhic superior.
(3) Personalul Compartimentului intern de prevenire i protecie se subordoneaz
direct managerului economic al Departamentului economico-financiar i administrativ, care
organizeaz i coordoneaz activitatea de prevenire i protecie la Parchetul de pe lâng
Înalta Curte de Casaie i Justiie.
CAPITOLUL XIII
Direcia de audit public intern
ART.72. Atribuiile Direciei de audit public intern
(1) Personalul Direciei de audit public intern are urmtoarele atribuii:
a) elaboreaz norme metodologice specifice dup care îi desfoar activitatea;
b) elaboreaz planul anual de audit public intern în cadrul Ministerului Public, pe care
îl supune aprobrii procurorului general al Parchetului de pe lâng Înalta Curte de Casaie i
Justiie;
c) efectueaz activiti de audit public intern pentru a evalua dac sistemele de
management financiar i control ale Ministerului Public sunt transparente i conforme cu
normele de legalitate, regularitate, economicitate, eficien i eficacitate;
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d) asigur activitatea de supervizare a misiunilor de audit public intern desfurate;
e) informeaz Unitatea Central de Armonizare privind Auditul Public Intern despre
recomandrile neînsuite de ctre conductorii entitii auditate, precum i despre
consecinele acestora;
f) raporteaz procurorului general constatrile i concluziile rezultate din misiunile de
audit public intern desfurate, precum i stadiul implementrii recomandrilor formulate;
g) elaboreaz raportrile trimestriale i semestriale prevzute de lege;
h) elaboreaz raportul anual al activitii de audit public intern la nivelul Ministerului
Public;
i) în cazul identificrii unor iregulariti sau posibile prejudicii, raporteaz imediat
procurorului general al Parchetului de pe lâng Înalta Curte de Casaie i Justiie i structurii
de control intern abilitate;
j) efectueaz misiuni de consiliere, potrivit legii;
k) desfoar audituri ad-hoc, respectiv misiuni de audit public intern cu caracter
excepional, necuprinse în planul anual de audit public intern;
l) exercit alte atribuii prevzute de lege i regulamente sau dispuse de procurorul
general al Parchetului de pe lâng Înalta Curte de Casaie i Justiie.
(2) Direcia de audit public intern auditeaz, cel puin o dat la 3 ani, fr a se limita la
acestea, urmtoarele:
a) angajamentele bugetare i legale din care deriv direct sau indirect obligaii de
plat, inclusiv din fondurile comunitare;
b) plile asumate prin angajamentele bugetare i legale, inclusiv din fondurile
comunitare;
c) vânzarea, gajarea, concesionarea sau închirierea de bunuri din domeniul privat al
statului ori al unitilor administrativ-teritoriale;
d) concesionarea sau închirierea de bunuri din domeniul public al statului ori al
unitilor administrativ-teritoriale;
e) constituirea veniturilor publice, respectiv modul de autorizare i stabilire a titlurilor
de crean, precum i a facilitilor acordate la încasarea acestora;
f) efectueaz misiuni de audit public intern, necuprinse în plan, stabilite prin ordin al
procurorului general al Parchetului de pe lâng Înalta Curte de Casaie i Justiie.
(3) În cadrul Direciei de audit public intern funcioneaz Compartimentul de
monitorizare i metodologie, care exercit atribuiile prevzute la alin. (1) lit. a), e), f), g) i
h), precum i orice alte atribuii dispuse de procurorul general al Parchetului de pe lâng
Înalta Curte de Casaie i Justiie.
Art.73. Conducerea Direciei de audit public intern i atribuiile acesteia
(1) Direcia de audit public intern este condus de un director.
(2) Directorul Direciei de audit public intern are urmtoarele atribuii:
a) organizeaz, coordoneaz, controleaz i rspunde de activitatea întregului
personal din subordine privind îndeplinirea la timp i în mod corespunztor a atribuiilor de
serviciu;
b) coordoneaz, îndrum i verific din punct de vedere tehnic i metodologic i,
dup caz, supervizeaz misiunile de audit efectuate de auditorii interni;

Str. Apolodor nr. 17, sector 5, 050741
Bucureti, România



www.just.ro

Pagina 55 din 114
COD: FS-01-05-ver.3

57

58

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 623 bis/26.VIII.2014

c) repartizeaz personalului din subordine lucrrile de competena direciei i îl
îndrum în vederea soluionrii corecte i în termen a acestora;
d) soluioneaz unele lucrri ale direciei, în special acelea cu un grad de
complexitate ridicat;
e) propune procurorului general al Parchetului de pe lâng Înalta Curte de Casaie i
Justiie sau, dup caz, conductorilor unitilor de parchet verificate tragerea la rspundere,
în limitele atribuiilor ce le revin, a persoanelor vinovate de neregulile constatate;
f) evalueaz performanele profesionale individuale ale auditorilor interni, potrivit legii;
g) coordoneaz activitatea Compartimentului de monitorizare i metodologie;
h) exercit orice alte atribuii prevzute de lege i regulamente sau dispuse de
procurorul general al Parchetului de pe lâng Înalta Curte de Casaie i Justiie.
(3) Directorul Direciei de audit public intern are obligaia s defineasc modalitile
de organizare i desfurare a activitii de consiliere în Carta auditului intern, alturi de
activitile de asigurare.
(4) Directorul Direciei de audit public intern rspunde de organizarea i desfurarea
misiunilor de consiliere i de resursele necesare pentru desfurarea acestor misiuni.
CAPITOLUL XIV
Unitatea de management al proiectelor
ART.74. Conducerea i atribuiile Unitii de management al proiectelor
(1) Unitatea de management al proiectelor se organizeaz în vederea derulrii
programelor cu finanare extern al cror beneficiar este Parchetul de pe lâng Înalta Curte
de Casaie i Justiie.
(2) Unitatea de management al proiectelor funcioneaz în subordinea direct a
procurorului general al Parchetului de pe lâng Înalta Curte de Casaie i Justiie i este
coordonat de un manager public sau de un consilier pentru afaceri europene.
(3) Personalul Unitii de management al proiectelor are urmtoarele atribuii
principale, cu excepia cazurilor în care legea prevede altfel:
a) coordoneaz activitile prin care se realizeaz implementarea, din punct de
vedere tehnic, a proiectelor cu finanare extern;
b) asigur managementul tehnic al proiectelor i contractelor aferente, în baza
fondurilor transferate de instituia finanatoare, conform acordurilor de finanare;
c) raporteaz ctre instituiile abilitate datele i informaiile solicitate.
(4) În vederea implementrii programelor în termenele prevzute, personalul Unitii
de management a proiectelor are urmtoarele atribuii, cu excepia cazurilor în care legea
prevede altfel:
a) identific sursele de finanare i elaboreaz propunerile de proiecte;
b) întreprinde demersurile pe care le presupune exerciiul de programare, în vederea
asigurrii eligibilitii proiectelor propuse ;
c) întocmete documentele subsecvente aprobrii propunerilor de proiecte;
d) supravegheaz îndeplinirea de ctre prestatorii de servicii i furnizorii de produse a
obligaiilor asumate în cadrul contractelor subsecvente proiectelor;
e) planific i rspunde de organizarea, în condiii optime, a activitilor aprobate prin
proiecte;
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f) întocmete documentele de raportare periodic privind stadiul implementrii
proiectelor, rapoartele de monitorizare i de evaluare a proiectelor, conform procedurilor;
g) asigur schimbul de informaii privind aspectele tehnice ale implementrii
proiectelor cu partenerii;
h) asigur legtura cu celelalte instituii beneficiare i particip la reuniunile
interinstituionale în probleme de interes comun pentru proiectele cu finanare extern;
i) particip la reuniunile internaionale cu relevan pentru obiectul de activitate al
Unitii de management al proiectelor;
j) asigur participarea la întâlnirile în legtur cu activitatea de asisten financiar a
proiectelor cu finanare extern, organizate la nivelul conducerii Parchetului de pe lâng
Înalta Curte de Casaie i Justiie;
k) elaboreaz propunerile de buget privind proiectele cu finanare extern
nerambursabil, propunerile privind repartizarea pe trimestre a sumelor aferente proiectelor
bugetare i propunerile pentru deschiderea de credite bugetare;
l) întocmete documentele privind angajarea, lichidarea i ordonanarea cheltuielilor
strict legate de activitile prevzute în calendarul proiectelor în implementare;
m) îndeplinete orice alte atribuii prevzute de lege i regulamente sau stabilite de
conducerea Parchetului de pe lâng Înalta Curte de Casaie i Justiie.
(5) Coordonatorul Unitii de management al proiectelor este abilitat s solicite i s
primeasc de la Serviciul de cooperare judiciar internaional, relaii internaionale i
programe i celelalte structuri din cadrul Ministerului Public datele i informaiile necesare
îndeplinirii atribuiilor prevzute la alin. (4).
TITLUL IV
Organizarea i funcionarea parchetelor de pe lâng curile de apel, tribunale,
tribunale specializate pentru minori i familie i judectorii
CAPITOLUL I
Parchetele de pe lâng curile de apel
SECIUNEA 1
Structura i conducerea parchetelor de pe lâng curile de apel
ART.75. Structura parchetelor de pe lâng curile de apel
(1) Parchetele de pe lâng curile de apel au urmtoarea structur:
A. Secia de urmrire penal;
B. Secia judiciar;
C. Departamentul economico-financiar i administrativ.
(2) La Parchetul de pe lâng Curtea de Apel Bucureti, funcioneaz:
A. Secia de urmrire penal;
B. Secia de proceduri speciale;
C. Secia judiciar penal;
D. Secia judiciar civil;
E. Departamentul economico-financiar i administrativ.
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ART.76. Conducerea parchetelor de pe lâng curile de apel
(1) Parchetele de pe lâng curile de apel sunt conduse de procurori generali, ajutai
de 1-2 procurori generali adjunci, numrul acestora fiind stabilit prin hotrâre a Consiliului
Superior al Magistraturii, la propunerea procurorului general al Parchetului de pe lâng
Înalta Curte de Casaie i Justiie, în funcie de volumul de activitate.
(2) Procurorul general adjunct ori, dup caz, procurorii generali adjunci acioneaz i
rspund pentru îndeplinirea msurilor dispuse de procurorul general, coordonând i
controlând activitatea seciilor ori a altor compartimente ale parchetului ce le-au fost
repartizate. Repartizarea atribuiilor între procurorii generali adjunci este stabilit prin ordin
al procurorului general.
(3) La parchetele de pe lâng curile de apel unde exist un singur procuror general
adjunct, acesta este înlocuitorul de drept al procurorului general. În perioada absenei
procurorului general sau în cazul imposibilitii exercitrii funciei, indiferent de cauza
acesteia, inclusiv revocarea, procurorul general adjunct îl înlocuiete de drept în exercitarea
atribuiilor ce îi revin în aceast calitate, iar în cazul în care exist 2 procurori generali
adjunci, prin ordin al procurorului general se va stabili ordinea în care se exercit
conducerea parchetului de pe lâng curtea de apel.
(4) În cazul absenei sau a imposibilitii exercitrii funciei concomitent de ctre
procurorul general, adjunctul sau adjuncii si, prin ordin al procurorului general, se va stabili
ordinea procurorilor cu alte funcii de conducere din cadrul parchetului de pe lâng curtea de
apel care preiau atribuiile specifice acestei funcii.
(5) În situaiile prevzute la alin. (3) i alin. (4), procurorul general va delega dreptul
de semntur procurorului general adjunct sau, dup caz, procurorului cu alt funcie de
conducere.
(6) La Parchetul de pe lâng Curtea de Apel Bucureti, procurorul general poate fi
ajutat de 1-3 procurori generali adjunci. Dispoziiile alin. (2) - (5) se aplic în mod
corespunztor.
(7) Seciile din cadrul parchetelor de pe lâng curile de apel sunt conduse de
procurori efi secie.
ART.77. Atribuiile procurorului general
Procurorul general al parchetului de pe lâng curtea de apel are urmtoarele atribuii:
a) organizeaz, coordoneaz i conduce activitatea parchetului de pe lâng curtea de
apel i a celorlalte parchete din circumscripie, potrivit legii i ordinelor procurorului general
al Parchetului de pe lâng Înalta Curte de Casaie i Justiie, rspunzând de îndeplinirea
sarcinilor ce îi revin;
b) evalueaz anual activitatea parchetelor din subordine i prezint un raport
procurorului general al Parchetului de pe lâng Înalta Curte de Casaie i Justiie;
c) exercit controlul asupra procurorilor de la parchetele din subordine, direct sau prin
procurori anume desemnai;
d) conduce activitatea de protecie a documentelor clasificate, potrivit legii i
desemneaz personalul care desfoar activitile de gestionare i de protecie a
documentelor clasificate;
e) elaboreaz semestrial programul de activitate al parchetului de pe lâng curtea de
apel, asigur i urmrete realizarea integral a obiectivelor i a aciunilor, în mod
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corespunztor i în termenele stabilite; asigur corelarea programelor de activitate ale
parchetelor din circumscripie i aprob, când este cazul, propunerile de modificare ori de
înlocuire a unor obiective;
f) examineaz trimestrial datele statistice i operative, în ansamblu i pe
compartimente de munc, iar semestrial, analizeaz cu toi procurorii rezultatele activitii în
toate compartimentele, stabilind msurile necesare înlturrii deficienelor constatate,
asigur controlul i rspunde de exactitatea datelor i informaiilor ce se transmit Parchetului
de pe lâng Înalta Curte de Casaie i Justiie;
g) convoac anual sau ori de câte ori este nevoie adunarea general a procurorilor
din cadrul parchetului de pe lâng curtea de apel i în mod similar, convoac colegiul de
conducere al parchetului de pe lâng curtea de apel i prezideaz edinele acestuia;
h) organizeaz activitatea de relaii cu publicul, conduce compartimentul de informare
i relaii publice i desemneaz un purttor de cuvânt; organizeaz, ori de câte ori este
necesar, conferine de pres;
i) reprezint parchetul de pe lâng curtea de apel în relaiile de serviciu cu alte
parchete, instituii i autoriti publice, mass-media, organisme i organizaii
neguvernamentale;
j) asigur implementarea strategiilor naionale i sectoriale în domeniul justiiei,
precum i funcionarea sistemului informaional, potrivit metodologiei stabilite prin ordinul
procurorului general al Parchetului de pe lâng Înalta Curte de Casaie i Justiie;
k) exercit atribuiile prevzute în Codul penal, în Codul de procedur penal i în legi
speciale;
l) repartizeaz procurorilor spre soluionare dosarele penale i celelalte lucrri
înregistrate, potrivit dispoziiilor art. 18 alin. (3) lit. b), care se aplic în mod corespunztor;
m) organizeaz, împreun cu procurorul ef secie urmrire penal, activitatea de
urmrire penal proprie, verific i coordoneaz activitatea de urmrire penal desfurat
de ctre parchetele de pe lâng tribunale, tribunale specializate pentru minori i familie i
judectorii;
n) dispune msurile necesare pentru pstrarea în condiii de confidenialitate a
Registrului de eviden privind metodele speciale de supraveghere i cercetare (R-6), a
Registrului special privind msurile de protecie a persoanelor vtmate, prilor civile,
martorilor, investigatorilor sub acoperire, informatorilor i a colaboratorilor (R-7), a
suporturilor care conin rezultatul activitilor de supraveghere tehnic, precum i a altor
documente care impun pstrarea în astfel de condiii, fr s constituie documente
clasificate;
o) dispune msurile care se impun pentru desfurarea activitii judiciare în condiii
corespunztoare;
p) evalueaz periodic calitatea actelor de urmrire penal i a celor privind activitatea
judiciar i, acolo unde se impune, dispune msuri urgente pentru înlturarea deficienelor
constatate;
q) repartizeaz procurorii pe secii în funcie de necesitatea asigurrii funcionrii
corespunztoare a parchetului, precum i de pregtirea, aptitudinile i specializarea
acestora;
r) formuleaz recomandri în vederea numirii în funciile de conducere din cadrul
parchetului de pe lâng curtea de apel, altele decât cele prevzute de art. 49 alin. (1) din
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Legea nr. 303/2004 privind statutul judectorilor i procurorilor, republicat, cu modificrile i
completrile ulterioare i propune motivat delegarea procurorilor de la parchetele din
circumscripie, cu consimmântul acestora i avizul conductorilor parchetelor de unde
provin, dup caz;
s) organizeaz formarea profesional continu descentralizat a procurorilor din
cadrul parchetului de pe lâng curtea de apel, potrivit programului aprobat de Consiliul
Superior al Magistraturii;
t) avizeaz referatul de evaluare a activitii procurorului stagiar, în vederea susinerii
examenului de capacitate;
u) asigur încadrarea personalului auxiliar de specialitate, inclusiv specialiti IT, i
celui conex acestuia, precum i a funcionarilor publici i personalului contractual, la
parchetul de pe lâng curtea de apel i la parchetele din circumscripie;
v) repartizeaz personalul în cadrul compartimentelor auxiliare de specialitate;
w) este ordonator secundar de credite i rspunde de folosirea, conform legii, a
sumelor primite de la buget, de integritatea bunurilor încredinate parchetului de pe lâng
curtea de apel, de inerea la zi a contabilitii i de prezentarea drilor de seam contabile
asupra execuiei bugetare; atribuiile specifice de ordonator de credite pot fi delegate
persoanelor desemnate în condiiile legii;
x) coordoneaz elaborarea proiectului de buget anual al parchetului de pe lâng
curtea de apel, integrarea proiectelor de buget întocmite de parchetele de pe lâng
tribunalele din circumscripia acestuia, asigurând transmiterea proiectului ctre Parchetul de
pe lâng Înalta Curte de Casaie i Justiie i dispune msuri în vederea elaborrii
proiectelor de buget anual ale parchetelor de pe lâng tribunalele din circumscripia
parchetului de pe lâng curtea de apel;
y) asigur administrarea corespunztoare a sediului parchetului de pe lâng curtea
de apel, precum i a sediilor parchetelor din circumscripia acestuia;
z) exercit orice alte atribuii prevzute de lege i regulamente sau stabilite prin
dispoziia procurorului general al Parchetului de pe lâng Înalta Curte de Casaie i Justiie.
ART.78. Atribuiile procurorului general adjunct
Procurorul general adjunct al parchetului de pe lâng curtea de apel are urmtoarele
atribuii:
a) asigur îndeplinirea dispoziiilor procurorului general al parchetului de pe lâng
curtea de apel, coordoneaz, controleaz i rspunde de activitatea seciilor i a altor
compartimente ce i-au fost repartizate prin ordin al acestuia;
b) prezint procurorului general al parchetului de pe lâng curtea de apel obiectivele
i activitile care apreciaz c se impune s fie incluse în programul de activitate
semestrial;
c) coordoneaz participarea procurorilor de la parchetele din circumscripie la
edinele de judecat, conform competenei stabilite prin lege;
d) organizeaz participarea procurorilor de la parchetul de pe lâng curtea de apel la
edinele de judecat, urmrete pregtirea acestora i organizeaz edinele sptmânale
de analiz a soluiilor; rspunde de examinarea legalitii hotrârilor judectoreti i de
declarare a cilor de atac, potrivit legii;
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e) asigur studierea practicii instanelor de judecat în vederea sesizrii cazurilor de
aplicare neunitar a legii, formulând propuneri de promovare a recursului în interesul legii;
f) particip la judecarea unor cauze penale i civile atunci când consider necesar
sau din dispoziia procurorului general al parchetului de pe lâng curtea de apel;
g) particip la întocmirea lucrrilor de sintez i la efectuarea unor studii la nivelul
parchetului de pe lâng curtea de apel i analizeaz activitatea seciei judiciare;
h) rspunde de activitatea de documentare juridic i urmrete dotarea i
funcionarea în bune condiii a cabinetelor de documentare;
i) soluioneaz dosarele penale i celelalte lucrri repartizate de procurorul general al
parchetului de pe lâng curtea de apel;
j) propune tematici pentru formarea profesional continu descentralizat a
procurorilor din cadrul parchetului de pe lâng curtea de apel, în raport de problemele de
drept sesizate în activitatea parchetelor din circumscripie;
k) asigur organizarea corespunztoare a concursurilor sau examenelor pentru
ocuparea unor funcii, altele decât cele de procuror, din cadrul parchetului de pe lâng
curtea de apel i a parchetelor din circumscripia acestuia, potrivit legii i regulamentelor; din
dispoziia procurorului general al parchetului de pe lâng curtea de apel, conduce comisiile
de examinare;
l) asigur pregtirea profesional corespunztoare a personalului auxiliar de
specialitate;
m) exercit orice alte atribuii prevzute de lege i regulamente sau stabilite prin
dispoziia procurorului general al parchetului de pe lâng curtea de apel ori al Parchetului de
pe lâng Înalta Curte de Casaie i Justiie.
ART.79. Atribuiile procurorului ef secie
(1) Procurorul ef secie are urmtoarele atribuii:
a) organizeaz, conduce, controleaz i rspunde de activitatea personalului din
cadrul seciei, luând sau, dup caz, propunând procurorului general al parchetului de pe
lâng curtea de apel msurile care se impun pentru desfurarea în mod corespunztor a
activitii;
b) repartizeaz procurorilor spre soluionare dosarele penale i celelalte lucrri
înregistrate în secie, potrivit dispoziiilor art. 18 alin. (5) lit. b), care se aplic în mod
corespunztor;
c) exercit orice alte atribuii prevzute de lege i regulamente sau stabilite de
procurorul ierarhic superior.
(2) Procurorul ef al Seciei de urmrire penal analizeaz cauzele în care s-a dispus
clasarea ori renunarea la urmrire penal fa de inculpaii arestai preventiv.
(3) Procurorul ef al Seciei judiciare particip la judecarea unor cauze penale i
civile, potrivit legii.
SECIUNEA a 2-a
Secia de urmrire penal
ART.80. Atribuii i conducere
(1) Procurorii din cadrul Seciei de urmrire penal au urmtoarele atribuii:
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a) efectueaz urmrirea penal în cauzele date prin lege în competena parchetului
de pe lâng curtea de apel sau în cauzele preluate de la parchetele ierarhic inferioare;
b) asigur folosirea mijloacelor tehnice criminalistice în activitatea de urmrire penal
i îndrum procurorii criminaliti de la parchetele subordonate;
c) organizeaz activitatea de cercetare criminologic i de valorificare a rezultatelor
acesteia în legtur cu cauzele care genereaz i condiiile care favorizeaz svârirea de
infraciuni;
d) exercit atribuiile prevzute la art. 20 lit. c) i d), dac nu sunt date de procurorul
general al parchetului de pe lâng curtea de apel în competena Seciei judiciare;
e) particip la edinele de judecat, în condiiile legii;
f) exercit orice alte atribuii prevzute de lege i regulamente sau stabilite prin
dispoziia procurorului ierarhic superior.
(2) Secia de urmrire penal este condus de un procuror ef secie.
SECIUNEA a 3-a
Secia judiciar
ART.81. Atribuii i conducere
(1) Procurorii din cadrul Seciei judiciare au urmtoarele atribuii:
a) particip la judecarea cauzelor penale i civile, potrivit legii;
b) exercit cile de atac împotriva hotrârilor judectoreti pronunate de curtea de
apel, potrivit legii;
c) examineaz cazurile de aplicare neunitar a legii i fac propuneri motivate pentru
promovarea recursului în interesul legii;
d) analizeaz cauzele în care instanele judectoreti au pronunat hotrâri definitive
de achitare, restituire sau trimitere la procuror;
e) exercit atribuiile prevzute la art. 20 lit. c) i d), din dispoziia procurorului general
al parchetului;
f) exercit orice alte atribuii prevzute de lege i regulamente sau stabilite prin
dispoziia procurorului ierarhic superior.
(2) Secia judiciar este condus de un procuror ef secie.
(3) Seciei judiciare penale i Seciei judiciare civile de la Parchetul de pe lâng
Curtea de Apel Bucureti li se aplic în mod corespunztor dispoziiile alin. (1) i alin. (2).
SECIUNEA a 4-a
Secia de proceduri speciale
ART.82. Atribuii i conducere
(1) Procurorii din cadrul Seciei de proceduri speciale a Parchetului de pe lâng
Curtea de Apel Bucureti au urmtoarele atribuii:
a) asigur realizarea procedurilor speciale în conformitate cu dispoziiile Ordonanei
de urgen a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul strinilor în România, republicat, cu
modificrile i completrile ulterioare;
b) asigur îndeplinirea procedurilor speciale legale privind cererile de arestare
provizorie în vederea extrdrii, de extrdare pasiv, de transfer al persoanelor
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condamnate, de preluare a urmririi penale i alte forme de cooperare judiciar
internaional în materie penal, în conformitate cu dispoziiile Legii nr. 302/2004 privind
cooperarea judiciar internaional în materie penal, cu modificrile i completrile
ulterioare i conveniile internaionale la care România este parte;
c) exercit orice alte atribuii prevzute de lege i regulamente sau stabilite prin
dispoziia procurorului ierarhic superior.
(2) Secia de proceduri speciale este condus de un procuror ef secie.
SECIUNEA a 5-a
Departamentul economico-financiar i administrativ
ART.83. Conducerea Departamentului economico-financiar i administrativ i
atribuiile acesteia
(1) Activitatea economico-financiar i administrativ din cadrul parchetelor de pe
lâng curile de apel este realizat de Departamentul economico-financiar i administrativ.
(2) Departamentul economico-financiar i administrativ funcioneaz în subordinea
direct a procurorului general al parchetului de pe lâng curtea de apel i este condus de un
manager economic, cu urmtoarele atribuii:
a) conduce, organizeaz i rspunde de activitatea personalului din cadrul
Departamentului economico-financiar i administrativ;
b) conduce, organizeaz i rspunde de procesul de fundamentare, elaborare i
prezentare ctre conducerea Ministerului Public a proiectului de buget anual întocmit, la
termenele i în condiiile prevzute de Legea nr. 500/2002 privind finanele publice, cu
modificrile i completrile ulterioare;
c) urmrete i rspunde de utilizarea eficient a fondurilor primite de la bugetul de
stat, bugetul asigurrilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale, precum i a celor
constituite din veniturile proprii, potrivit legii;
d) asigur i rspunde de respectarea cadrului bugetar, aa cum este definit prin
Legea nr. 500/2002 privind finanele publice, cu modificrile i completrile ulterioare;
e) asigur aplicarea prevederilor legale cu privire la organizarea i conducerea
contabilitii i urmrete reflectarea în evidena contabil a întregului proces al execuiei
bugetului de venituri i cheltuieli, înregistrând cronologic i sistematic toate operaiunile
privind patrimoniul unitii;
f) rspunde de organizarea i conducerea contabilitii proprii a parchetului precum i
de întocmirea i prezentarea la termenele stabilite a situaiilor financiare, potrivit normelor i
reglementrilor contabile aplicabile în vigoare;
g) asigur efectuarea plii integrale i la timp a drepturilor de natur salarial
cuvenite personalului parchetului;
h) urmrete, efectueaz i rspunde de execuia plilor, încasrilor i decontrilor
de orice fel din creditele bugetare;
i) rspunde de îndeplinirea obligaiilor fiscale referitoare la taxe i impozite i de
contribuia la fondurile speciale;
j) întocmete i depune lunar/anual declaraiile privind îndeplinirea obligaiilor de
natur fiscal, potrivit legii, i rspunde pentru corecta întocmire a acestora;
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k) organizeaz inerea evidenei tuturor imobilelor din proprietate sau administrare,
precum i a celorlalte bunuri aflate în patrimoniul su;
l) organizeaz, îndrum i coordoneaz activitile de administrare i întreineredeservire a sediilor, precum i cele referitoare la prevenirea i stingerea incendiilor, i ia
msuri pentru asigurarea condiiilor materiale în vederea desfurrii corespunztoare a
acestor activiti;
m) rspunde de organizarea i efectuarea inventarierii patrimoniului, în condiiile legii;
n) asigur pregtirea i perfecionarea profesional a personalului din cadrul
departamentului, luând msurile care se impun;
o) asigur condiiile necesare implementrii i dezvoltrii sistemului propriu de control
intern/managerial, potrivit legii;
p) îndeplinete orice alte atribuii prevzute de lege i regulamente sau dispuse de
conducerea parchetului de pe lâng curtea de apel.
(3) Personalul din cadrul Departamentului economico-financiar i administrativ
exercit, dup caz, atribuiile prevzute la art. 57-58 i art. 64-71 din prezentul regulament.
CAPITOLUL II
Parchetele de pe lâng tribunale
SECIUNEA 1
Structura i conducerea parchetelor de pe lâng tribunale
ART.84. Structura parchetelor de pe lâng tribunale
(1) Parchetele de pe lâng tribunale au urmtoarea structur:
A. Secia de urmrire penal;
B. Secia judiciar;
C. Departamentul economico-financiar i administrativ.
(2) La Parchetul de pe lâng Tribunalul Bucureti funcioneaz:
A. Secia de urmrire penal;
B. Secia de supraveghere a urmririi penale;
C. Secia judiciar penal;
D. Secia judiciar civil
E. Departamentul economico-financiar i administrativ.
ART.85. Conducerea parchetelor de pe lâng tribunale
(1) Parchetele de pe lâng tribunale sunt conduse de prim-procurori, ajutai de 1-2
prim-procurori adjunci, în funcie de volumul de activitate.
(2) Prim-procurorul adjunct ori, dup caz, prim-procurorii adjunci acioneaz i
rspund pentru îndeplinirea msurilor dispuse de prim-procuror, coordonând i controlând
activitatea seciilor ori a altor compartimente ale parchetului ce le-au fost repartizate.
Repartizarea atribuiilor între prim-procurorii adjunci este stabilit prin ordin al primprocurorului.
(3) La parchetele de pe lâng tribunale unde exist un singur prim-procuror adjunct,
acesta este înlocuitorul de drept al prim-procurorului. În perioada absenei prim-procurorului
sau în cazul imposibilitii exercitrii funciei, indiferent de cauza acesteia, inclusiv
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revocarea, prim-procurorul adjunct îl înlocuiete de drept în exercitarea atribuiilor ce îi revin
în aceast calitate, iar în cazul în care exist 2 prim-procurori adjunci, prin ordin al
procurorului general al parchetului de pe lâng curtea de apel, se va stabili ordinea în care
se exercit conducerea parchetului respectiv.
(4) În cazul absenei sau a imposibilitii exercitrii funciei concomitent de ctre primprocuror, adjunctul sau adjuncii si, prin ordin al procurorului general al parchetului de pe
lâng curtea de apel, se va stabili ordinea procurorilor cu alte funcii de conducere din
parchetul respectiv care preiau atribuiile specifice.
(5) În situaiile prevzute la alin. (3) i alin. (4), prim-procurorul va delega dreptul de
semntur prim-procurorului adjunct sau, dup caz, procurorului cu alt funcie de
conducere.
(6) La Parchetul de pe lâng Tribunalul Bucureti, prim-procurorul poate fi ajutat de 13 prim-procurori adjunci. Dispoziiile alin. (2) - (5) se aplic în mod corespunztor.
(7) Seciile din cadrul parchetelor de pe lâng tribunale sunt conduse de procurori efi
secie.
ART.86. Atribuiile prim-procurorului
Prim-procurorul parchetului de pe lâng tribunal are urmtoarele atribuii:
a) organizeaz i conduce întreaga activitate a parchetului, potrivit legii i ordinelor
procurorului general al Parchetului de pe lâng Înalta Curte de Casaie i Justiie,
rspunzând de îndeplinirea sarcinilor ce revin unitii; coordoneaz activitatea parchetelor
din circumscripie;
b) conduce activitatea de protecie a documentelor clasificate, potrivit legii i
desemneaz personalul care desfoar activitile de gestionare i de protecie a
documentelor clasificate;
c) elaboreaz semestrial programul de activitate al parchetului de pe lâng tribunal,
asigur i urmrete realizarea integral a obiectivelor i a aciunilor, în mod corespunztor
i în termenele stabilite; asigur corelarea programelor de activitate ale parchetelor din
circumscripie i aprob, când este cazul, propunerile de modificare ori de înlocuire a unor
obiective;
d) examineaz trimestrial datele statistice i operative, în ansamblu i pe
compartimente de munc, iar semestrial, analizeaz cu toi procurorii rezultatele activitii în
toate compartimentele, stabilind msurile necesare înlturrii deficienelor constatate;
e) asigur controlul i rspunde de exactitatea datelor i informaiilor ce se transmit
Parchetului de pe lâng Înalta Curte de Casaie i Justiie;
f) convoac colegiul de conducere al parchetului de pe lâng tribunal i prezideaz
edinele acestuia;
g) convoac anual sau ori de câte ori este nevoie adunarea general a procurorilor
din cadrul parchetului de pe lâng tribunal;
h) conduce compartimentul de informare i relaii publice i desemneaz un purttor
de cuvânt; organizeaz periodic conferine de pres;
i) reprezint parchetul de pe lâng tribunal în relaiile de serviciu cu alte parchete,
instituii i autoriti publice, mass-media, organisme i organizaii neguvernamentale;
j) asigur implementarea strategiilor naionale i sectoriale în domeniul justiiei;
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k) exercit atribuiile prevzute în Codul penal, în Codul de procedur penal i în legi
speciale;
l) repartizeaz procurorilor spre soluionare dosarele penale i celelalte lucrri
înregistrate, potrivit dispoziiilor art. 18 alin. (3) lit. b), care se aplic în mod corespunztor;
m) organizeaz, împreun cu procurorul ef secie urmrire penal, activitatea de
urmrire penal proprie, verific i coordoneaz activitatea de urmrire penal desfurat
de ctre parchetele de pe lâng judectorii, din circumscripia teritorial;
n) dispune msurile necesare pentru pstrarea în condiii de confidenialitate a
Registrului de eviden privind metodele speciale de supraveghere i cercetare (R-6), a
Registrului special privind msurile de protecie a persoanelor vtmate, prilor civile,
martorilor, investigatorilor sub acoperire, informatorilor i a colaboratorilor (R-7), a
suporturilor care conin rezultatul activitilor de supraveghere tehnic, precum i a altor
documente care impun pstrarea în astfel de condiii, fr s constituie documente
clasificate;
o) dispune msurile care se impun pentru desfurarea activitii judiciare în condiii
corespunztoare;
p) evalueaz periodic calitatea actelor de urmrire penal i a actelor privind
activitatea judiciar i, acolo unde se impune, dispune msuri urgente pentru înlturarea
deficienelor constatate;
q) organizeaz activitatea de relaii cu publicul;
r) organizeaz formarea profesional continu descentralizat a procurorilor din
cadrul parchetului de pe lâng tribunal, potrivit programului aprobat de Consiliul Superior al
Magistraturii;
s) formuleaz recomandri în vederea numirii în funcii de conducere din cadrul
parchetului de pe lâng tribunal, altele decât cele prevzute în art. 49 alin. (1) din Legea nr.
303/2004 privind statutul judectorilor i procurorilor, republicat, cu modificrile i
completrile ulterioare;
t) repartizeaz personalul în cadrul compartimentelor auxiliare de specialitate;
u) asigur organizarea judicioas a muncii i folosirea adecvat a resurselor umane
i materiale;
v) este ordonator teriar de credite i rspunde de folosirea, conform legii, a sumelor
primite de la buget, de integritatea bunurilor încredinate parchetului de pe lâng tribunal, de
inerea la zi a contabilitii i de prezentarea drilor de seam contabile asupra execuiei
bugetare; atribuiile specifice de ordonator de credite pot fi delegate persoanelor desemnate
în condiiile legii;
w) coordoneaz elaborarea proiectului de buget anual al parchetului de pe lâng
tribunal, precum i al parchetelor din circumscripie, asigurând transmiterea acestuia ctre
parchetul de pe lâng curtea de apel;
x) asigur administrarea corespunztoare a sediului parchetului unde funcioneaz,
precum i a parchetelor din circumscripie;
y) exercit orice alte atribuii prevzute de lege i regulamente sau stabilite prin
dispoziia procurorului ierarhic superior.
ART.87. Atribuiile prim-procurorului adjunct
Prim-procurorul adjunct are urmtoarele atribuii:
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a) asigur îndeplinirea dispoziiilor prim-procurorului parchetului, coordonând i
controlând activitatea seciilor i a altor compartimente, care i-au fost repartizate;
b) prezint prim-procurorului obiectivele i activitile care apreciaz c se impune s
fie incluse în programul de activitate semestrial;
c) organizeaz activitatea judiciar la parchetele subordonate i coordoneaz
participarea procurorilor de la aceste parchete la edinele de judecat, conform
competenei stabilite prin lege;
d) organizeaz participarea procurorilor de la parchetul de pe lâng tribunal la
edinele de judecat, împreun cu procurorul ef al seciei judiciare, urmrete pregtirea
procurorilor pentru acestea i organizeaz edinele sptmânale de analiz a soluiilor;
rspunde de examinarea legalitii hotrârilor judectoreti i de declararea cilor de atac,
potrivit legii;
e) asigur studierea practicii instanelor de judecat în vederea sesizrii cazurilor de
aplicare neunitar a legii, formulând propuneri de promovare a recursului în interesul legii;
f) particip la judecarea unor cauze penale i civile atunci când consider necesar
sau din dispoziia prim-procurorului;
g) particip la întocmirea lucrrilor de sintez i la efectuarea unor studii la nivelul
parchetului de pe lâng tribunal i analizeaz, când este cazul, activitatea seciei judiciare;
h) rspunde de activitatea de documentare juridic;
i) soluioneaz dosarele penale i celelalte lucrri repartizate de prim-procurorul
parchetului;
j) dispune msuri pentru studierea i rezolvarea problemelor de drept constatate în
activitatea parchetelor din circumscripie, cu sprijinul compartimentului de specialitate din
cadrul Parchetului de pe lâng Înalta Curte de Casaie i Justiie, i propune tematici pentru
formarea profesional continu descentralizat a procurorilor;
k) asigur pregtirea corespunztoare a personalului auxiliar de specialitate;
l) exercit orice alte atribuii prevzute de lege i regulamente sau stabilite prin
dispoziia procurorului ierarhic superior.
ART.88. Atribuiile procurorului ef secie
(1) Procurorul ef secie are urmtoarele atribuii:
a) organizeaz, conduce, controleaz i rspunde de activitatea personalului din
cadrul seciei, luând sau, dup caz, propunând prim-procurorului parchetului de pe lâng
tribunal msurile care se impun pentru desfurarea în mod corespunztor a activitii;
b) repartizeaz procurorilor spre soluionare dosarele penale i celelalte lucrri
înregistrate în secie, potrivit dispoziiilor art. 18 alin. (5) lit. b), care se aplic în mod
corespunztor;
c) exercit orice alte atribuii prevzute de lege i regulamente sau stabilite prin
dispoziia procurorului ierarhic superior.
(2) Procurorul ef al Seciei de urmrire penal analizeaz cauzele în care s-a dispus
clasarea ori renunarea la urmrire penal fa de inculpaii arestai preventiv.
(3) Procurorul ef al Seciei judiciare particip la judecarea unor cauze penale i
civile, potrivit legii.


Str. Apolodor nr. 17, sector 5, 050741
Bucureti, România



www.just.ro

Pagina 67 din 114
COD: FS-01-05-ver.3

69

70

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 623 bis/26.VIII.2014

SECIUNEA a 2-a
Secia de urmrire penal
ART.89. Atribuii i conducere
(1) Procurorii din cadrul Seciei de urmrire penal au urmtoarele atribuii:
a) efectueaz urmrirea penal în cauzele date prin lege în competena parchetului
de pe lâng tribunal ori preluate de la parchetele ierarhic inferioare;
b) supravegheaz activitatea organelor de cercetare penal în cauzele date prin lege
în competena parchetului de pe lâng tribunal i dispune msurile necesare desfurrii
corespunztoare a acestei activiti;
c) in evidena cauzelor prevzute la lit. b) în care s-a dispus începerea urmririi
penale, dispunând msuri în vederea soluionrii operative i temeinice a acestora;
d) asigur folosirea mijloacelor tehnice criminalistice în activitatea de urmrire penal,
coordoneaz i controleaz activitatea tehnicianului criminalist;
e) organizeaz activitatea de cercetare criminologic i de valorificare a rezultatelor
acestora în legtur cu cauzele care genereaz i condiiile care favorizeaz svârirea de
infraciuni;
f) exercit atribuiile prevzute la art. 20 lit. c) i d), dac nu sunt date de primprocurorul parchetului în competena Seciei judiciare;
g) particip la edinele de judecat, în condiiile legii;
h) exercit orice alte atribuii prevzute de lege i regulamente sau stabilite prin
dispoziia procurorului ierarhic superior.
(2) Secia de urmrire penal este condus de un procuror ef secie.
SECIUNEA a 3-a
Secia judiciar
ART.90. Atribuii i conducere
(1) Procurorii din cadrul Seciei judiciare au urmtoarele atribuii:
a) particip la judecarea cauzelor penale i civile, potrivit legii;
b) exercit cile de atac împotriva hotrârilor judectoreti pronunate de tribunal,
potrivit legii;
c) identific cazurile de aplicare neunitar a legii i fac propuneri motivate pentru
promovarea recursului în interesul legii;
d) analizeaz cauzele în care instanele judectoreti au pronunat hotrâri definitive
de achitare, restituire sau trimitere la procuror;
e) exercit atribuiile prevzute la art. 20 lit. c) i d), din dispoziia procurorului general
al parchetului;
f) exercit orice alte atribuii prevzute de lege i regulamente sau stabilite prin
dispoziia procurorului ierarhic superior.
(2) Secia judiciar este condus de un procuror ef secie.
(3) La Parchetul de pe lâng Tribunalul Bucureti seciei judiciare penale i seciei
judiciare civile li se aplic, în mod corespunztor, dispoziiile alin. (1) lit. a) - e) i alin. (2).
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SECIUNEA a 4-a
Secia de supraveghere a urmririi penale
ART.91. Atribuii i conducere
(1) Procurorii de la Secia de supraveghere a urmririi penale din cadrul Parchetului
de pe lâng Tribunalul Bucureti au urmtoarele atribuii:
a) supravegheaz activitatea organelor de cercetare penal în cauzele date prin lege
în competena parchetului de pe lâng tribunal i dispune msurile necesare desfurrii
corespunztoare a acestei activiti;
b) in evidena cauzelor prevzute la lit. a) în care s-a dispus începerea urmririi
penale, dispunând msuri în vederea soluionrii operative i temeinice a acestora;
c) asigur folosirea mijloacelor tehnice din dotare;
d) exercit atribuiile prevzute la art. 20 lit. c) i d) în cauzele de competen proprie,
dac nu sunt date de procurorul general al parchetului în competena Seciei judiciare;
e) particip la edinele de judecat, în condiiile legii;
f) exercit orice alte atribuii prevzute de lege i regulamente sau stabilite prin
dispoziia procurorului ierarhic superior.
(2) Secia de supraveghere a urmririi penale este condus de un procuror ef secie.
SECIUNEA a 5-a
Departamentul economico-financiar i administrativ
ART.92. Atribuii i conducere
(1) Activitatea economico-financiar i administrativ din cadrul parchetelor de pe
lâng tribunale este realizat de Departamentul economico-financiar i administrativ.
(2) Departamentul economico-financiar i administrativ funcioneaz în subordinea
direct a prim-procurorului parchetului de pe lâng tribunal i este condus de un manager
economic cu atribuiile prevzute la art. 83 alin. (2) din prezentul regulament.
(3) Personalul din cadrul Departamentului economico-financiar i administrativ
exercit, dup caz, atribuiile prevzute la art. 57-58 i art. 64-71 din prezentul regulament.
SECIUNEA a 6-a
Parchetele de pe lâng tribunalele specializate pentru minori i familie
ART.93. Conducerea i atribuiile
(1) Dispoziiile art. 85 alin. (1), (4) i (5) din prezentul regulament privind conducerea
parchetelor de pe lâng tribunale se aplic în mod corespunztor i parchetelor de pe lâng
tribunalele specializate pentru minori i familie.
(2) Prim-procurorul parchetului de pe lâng tribunalul specializat pentru minori i
familie exercit, dup caz, atribuiile prevzute de art. 86 din prezentul regulament.
(3) Activitatea economico-financiar a parchetelor de pe lâng tribunalele specializate
pentru minori i familie este realizat de parchetele de pe lâng tribunale în circumscripia
crora îi desfoar activitatea.
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CAPITOLUL III
Parchetele de pe lâng judectorii
SECIUNEA 1
Conducerea parchetelor de pe lâng judectorii i atribuiile acesteia
ART.94. Conducerea parchetelor de pe lâng judectorii
(1) Parchetele de pe lâng judectorii sunt conduse de prim-procurori, care, în funcie
de volumul de activitate, pot fi ajutai de prim-procurori adjunci.
(2) Prim-procurorul adjunct acioneaz i rspunde pentru îndeplinire msurilor
dispuse de prim-procuror, coordonând i controlând activitatea compartimentelor parchetului
ce i-au fost repartizate.
(3) În perioada absenei prim-procurorului sau în cazul imposibilitii exercitrii
funciei, indiferent de cauza acesteia, inclusiv revocarea, prim-procurorul adjunct îl
înlocuiete de drept în exercitarea atribuiilor ce îi revin. În cazul în care nu exist funcia de
prim-procuror adjunct, prim-procurorul parchetului de pe lâng tribunal va desemna un
înlocuitor, cu acordul acestuia, urmând s-i confirme actele procedurale.
(4) În situaia prevzut la alin. (3), excluzând cazul revocrii, prim-procurorul va delega
dreptul de semntur prim-procurorului adjunct sau, dup caz, înlocuitorului desemnat.
ART.95. Atribuiile prim-procurorului
Prim-procurorul parchetului de pe lâng judectorie are urmtoarele atribuii:
a) organizeaz, coordoneaz i exercit controlul asupra personalului din subordine,
în vederea îndeplinirii în mod corespunztor a sarcinilor de serviciu;
b) repartizeaz procurorii pe activiti în cadrul parchetului, în funcie de necesitatea
asigurrii funcionrii corespunztoare a parchetului, precum i de pregtirea, aptitudinile i
specializarea acestora;
c) desemneaz persoanele care desfoar activitile de gestionare i protecie a
documentelor clasificate;
d) organizeaz pregtirea i perfecionarea profesional a procurorilor din cadrul
parchetului de pe lâng judectorie, potrivit programului aprobat de Consiliul Superior al
Magistraturii;
e) conduce compartimentul de informare i relaii publice i desemneaz un purttor
de cuvânt; organizeaz, ori de câte ori este necesar, conferine de pres;
f) asigur implementarea strategiilor naionale i sectoriale în domeniul justiiei;
g) exercit atribuiile prevzute în Codul penal, în Codul de procedur penal i în
legi speciale;
h) repartizeaz procurorilor spre soluionare dosarele penale i celelalte lucrri de
competena parchetului de pe lâng judectorie potrivit dispoziiilor art. 18 alin. (3) lit. b),
care se aplic în mod corespunztor;
i) dispune msurile necesare pentru pstrarea în condiii de confidenialitate a
Registrului de eviden privind metodele speciale de supraveghere i cercetare (R-6), a
Registrului special privind msurile de protecie a persoanelor vtmate, prilor civile,
martorilor, investigatorilor sub acoperire, informatorilor i a colaboratorilor (R-7), a
suporturilor care conin rezultatul activitilor de supraveghere tehnic, precum i a altor
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documente care impun pstrarea în astfel de condiii, fr s constituie documente
clasificate;
j) dispune msurile necesare pentru desfurarea în condiii corespunztoare a
activitii judiciare;
k) organizeaz i particip la edinele de analiz a hotrârilor judectoreti
pronunate de judectorie;
l) evalueaz periodic calitatea actelor de urmrire penal i a celor privind activitatea
judiciar i, acolo unde se impune, dispune msuri urgente pentru înlturarea deficienelor
constatate;
m) organizeaz activitatea de relaii cu publicul;
n) conduce activitatea de protecie a documentelor clasificate, potrivit legii;
o) exercit orice alte atribuii prevzute de lege i regulamente sau stabilite de
procurorul ierarhic superior.
ART.96. Atribuiile prim-procurorului adjunct
Prim-procurorul adjunct al parchetului de pe lâng judectorie are urmtoarele
atribuii:
a) asigur îndeplinirea dispoziiilor prim-procurorului parchetului, coordoneaz,
controleaz i rspunde de activitatea compartimentelor ce i-au fost repartizate;
b) prezint prim-procurorului obiectivele i activitile care apreciaz c se impune s
fie incluse în programul de activitate semestrial;
c) coordoneaz participarea procurorilor la edinele de judecat, conform
competenei stabilite prin lege;
d) organizeaz edinele sptmânale de analiz a soluiilor i rspunde de
examinarea legalitii hotrârilor judectoreti i de declararea cilor de atac, potrivit legii;
e) asigur studierea practicii instanelor de judecat în vederea sesizrii cazurilor de
aplicare neunitar a legii, formulând propuneri de promovare a recursului în interesul legii;
f) particip la judecarea unor cauze penale i civile, potrivit legii;
g) soluioneaz dosarele penale i celelalte lucrri repartizate de prim-procurorul
parchetului;
h) coordoneaz activitatea de instruire i de perfecionare profesional a procurorilor
stagiari;
i) exercit orice alte atribuii prevzute de lege i regulamente sau stabilite de
procurorul ierarhic superior.
SECIUNEA a 2-a
Atribuiile parchetelor de pe lâng judectorii
ART.97. Atribuii
Procurorii din cadrul parchetelor de pe lâng judectorii au urmtoarele atribuii:
a) efectueaz urmrirea penal în cauzele date prin lege în competena parchetelor
de pe lâng judectorii;
b) exercit supravegherea activitii de urmrire penal efectuate de organele de
cercetare penal, potrivit legii;

Str. Apolodor nr. 17, sector 5, 050741
Bucureti, România



www.just.ro

Pagina 71 din 114
COD: FS-01-05-ver.3

73

74

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 623 bis/26.VIII.2014

c) in evidena cauzelor prevzute la lit. b) în care s-a dispus începerea urmririi
penale, dispunând msuri în vederea soluionrii operative i temeinice a acestora;
d) asigur folosirea mijloacelor tehnice criminalistice în activitatea de urmrire penal;
e) soluioneaz plângerile împotriva msurilor i actelor de urmrire penal în cauzele
în care se exercit supravegherea activitii de urmrire penal i rezolv conflictele de
competen între organele de cercetare penal, potrivit legii;
f) urmresc modul de aprare a drepturilor i intereselor minorilor, precum i ale
persoanelor puse sub interdicie, de ctre instituiile i organele abilitate;
g) particip la judecarea cauzelor penale i civile, potrivit legii;
h) exercit cile de atac împotriva hotrârilor pronunate de judectorie;
i) exercit aciunea civil în cazurile prevzute de lege;
j) examineaz, din oficiu, la cererea persoanelor interesate ori din dispoziia
conducerii parchetului ori a parchetelor ierarhic superioare, hotrârile judectoreti definitive
i, dup caz, irevocabile, identific situaii de aplicare neunitar a legii i fac propuneri
pentru promovarea recursului în interesul legii;
k) realizeaz activitile prevzute de lege ori de alte acte normative privind
pregtirea procurorilor stagiari, precum i cele de perfecionare profesional a personalului;
l) exercit orice alte atribuii prevzute de lege i regulamente sau stabilite de
procurorul ierarhic superior.
TITLUL V
Organizarea i funcionarea parchetelor militare
CAPITOLUL I
Dispoziii generale
ART.98. Organizare i funcionare
(1) Pe lâng fiecare instan militar, funcioneaz un parchet militar. Astfel, pe lâng
Curtea Militar de Apel Bucureti, funcioneaz Parchetul Militar de pe lâng Curtea Militar
de Apel Bucureti, pe lâng Tribunalul Militar Bucureti funcioneaz Parchetul Militar de pe
lâng Tribunalul Militar Bucureti, pe lâng Tribunalul Militar Iai funcioneaz Parchetul
Militar de pe lâng Tribunalul Militar Iai, pe lâng Tribunalul Militar Cluj funcioneaz
Parchetul Militar de pe lâng Tribunalul Militar Cluj, iar pe lâng Tribunalul Militar Timioara
funcioneaz Parchetul Militar de pe lâng Tribunalul Militar Timioara.
(2) Parchetele militare prevzute la alin. (1) au, fiecare, statut de unitate militar, cu
indicativ propriu.
(3) În cadrul acestora, pentru desfurarea corespunztoare a activitii, funcioneaz
i personal militar i civil, angajat al Ministerului Aprrii Naionale.
ART.99. Atribuii generale
(1) Parchetele militare exercit atribuiile specifice competenei stabilite prin lege.
(2) Parchetele militare efectueaz urmrirea penal în cauzele privind fapte penale
comise de militari români dislocai pe teritoriul altor state, în cadrul unor fore multinaionale,
în condiiile în care, potrivit unei convenii internaionale, pe teritoriul statului primitor poate fi
exercitat jurisdicia român.
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(3) Parchetele militare dispun de organe de cercetare penal speciale puse în
serviciul lor, a cror activitate o conduc i controleaz, potrivit legii.
CAPITOLUL II
Parchetul Militar de pe lâng Curtea Militar de Apel Bucureti
SECIUNEA 1
Structura i conducerea Parchetului Militar de pe lâng Curtea Militar de Apel
Bucureti
ART.100. Structura
În cadrul Parchetului Militar de pe lâng Curtea Militar de Apel Bucureti
funcioneaz:
A. Secia de urmrire penal;
B. Secia judiciar;
C. Compartimentul de documente clasificate.
ART. 101. Conducerea
(1) Parchetul Militar de pe lâng Curtea Militar de Apel Bucureti este condus de un
procuror general militar, ajutat de un procuror general militar adjunct.
(2) Dispoziiile art. 76 alin. (2) - (5) din prezentul regulament se aplic în mod
corespunztor.
(3) Seciile din cadrul Parchetului Militar de pe lâng Curtea Militar de Apel Bucureti
sunt conduse de procurori militari efi secie.
ART.102. Atribuiile procurorului general militar
Procurorul general militar al Parchetului Militar de pe lâng Curtea Militar de Apel
are urmtoarele atribuii:
a) organizeaz, coordoneaz i conduce activitatea personalului din cadrul
Parchetului Militar de pe lâng Curtea Militar de Apel i a celorlalte parchete militare din
circumscripie, potrivit legii i ordinelor procurorului general al Parchetului de pe lâng Înalta
Curte de Casaie i Justiie, rspunzând de îndeplinirea sarcinilor ce revin unitii;
b) organizeaz, coordoneaz i exercit controlul la seciile i Compartimentul de
documente clasificate din cadrul Parchetului Militar de pe lâng Curtea Militar de Apel
Bucureti i din celelalte parchete militare, potrivit legii;
c) urmrete i controleaz, direct sau prin procurori anume desemnai, modul în care
procurorii militari i celelalte categorii de personal îi îndeplinesc atribuiile de serviciu,
potrivit legii;
d) elaboreaz semestrial programul de activitate al Parchetului Militar de pe lâng
Curtea Militar de Apel Bucureti, asigur corelarea programelor de activitate ale
parchetelor militare din subordine i aprob, când este cazul, propunerile de modificare ori
de înlocuire a unor obiective;
e) examineaz trimestrial datele statistice i operative, în ansamblu i pe structuri, iar
semestrial, analizeaz cu toi procurorii militari activitatea Parchetului Militar de pe lâng
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Curtea Militar de Apel Bucureti, stabilind msurile necesare înlturrii deficienelor
constatate;
f) evalueaz anual activitatea parchetelor militare din subordine i prezint un raport
procurorului general al Parchetului de pe lâng Înalta Curte de Casaie i Justiie;
g) asigur controlul i rspunde de exactitatea datelor i informaiilor ce se transmit
Parchetului de pe lâng Înalta Curte de Casaie i Justiie;
h) dispune convocarea colegiului de conducere al Parchetului Militar de pe lâng
Curtea Militar de Apel Bucureti i prezideaz edinele acestuia, convoac anual sau ori
de câte ori este nevoie adunarea general a procurorilor militari din cadrul Parchetului Militar
de pe lâng Curtea Militar de Apel Bucureti;
i) conduce compartimentul de informare i relaii publice i desemneaz un purttor
de cuvânt; organizeaz, ori de câte ori este necesar, conferine de pres;
j) reprezint unitatea în relaiile de serviciu cu alte parchete, instituii i autoriti
publice, mass-media, organisme i organizaii neguvernamentale;
k) asigur implementarea strategiilor naionale i sectoriale în domeniul justiiei,
precum i funcionarea sistemului informaional, potrivit metodologiei stabilite prin ordinul
procurorului general al Parchetului de pe lâng Înalta Curte de Casaie i Justiie;
l) atribuii prevzute în Codul penal, în Codul de procedur penal i în legi speciale;
m) repartizeaz procurorilor spre soluionare dosarele penale i celelalte lucrri
înregistrate, potrivit dispoziiilor art. 18 alin. (3) lit. b), care se aplic în mod corespunztor;
n) organizeaz împreun cu procurorul militar ef secie activitatea de urmrire
penal proprie, precum i pe aceea desfurat de ctre parchetele militare de pe lâng
tribunalele militare;
o) dispune msurile necesare pentru pstrarea în condiii de confidenialitate a
Registrului de eviden privind metodele speciale de supraveghere i cercetare (R-6), a
Registrului special privind msurile de protecie a persoanelor vtmate, prilor civile,
martorilor, investigatorilor sub acoperire, informatorilor i a colaboratorilor (R-7), a
suporturilor care conin rezultatul activitilor de supraveghere tehnic, precum i a altor
documente care impun pstrarea în astfel de condiii, fr s constituie documente
clasificate;
p) dispune msurile care se impun pentru desfurarea activitii judiciare în condiii
corespunztoare i particip la edinele de analiz a soluiilor pronunate de Curtea Militar
de Apel Bucureti;
q) evalueaz periodic calitatea actelor de urmrire penal i a celor privind activitatea
judiciar i, acolo unde se impune, dispune msuri urgente pentru înlturarea deficienelor
constatate;
r) organizeaz activitatea de relaii cu publicul;
s) repartizeaz procurorii militari pe secii sau alte compartimente de activitate, în
funcie de pregtirea, specializarea, aptitudinile acestora, precum i de necesitatea asigurrii
funcionrii corespunztoare a parchetului militar;
t) formuleaz recomandri în vederea numirii în funciile de conducere din cadrul
Parchetului Militar de pe lâng Curtea Militar de Apel Bucureti, altele decât cele prevzute
de art. 49 alin. (1) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judectorilor i procurorilor,
republicat, cu modificrile i completrile ulterioare i propune motivat delegarea
procurorilor militari, în condiiile legii;
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u) organizeaz formarea profesional continu descentralizat a procurorilor militari
din cadrul Parchetului Militar de pe lâng Curtea Militar de Apel Bucureti, potrivit
programului aprobat de Consiliul Superior al Magistraturii;
v) repartizeaz personalul în cadrul compartimentelor auxiliare de specialitate i
exercit alte atribuii privind personalul auxiliar de specialitate, conform legii;
w) face propuneri pentru elaborarea proiectului de buget anual al parchetelor militare
i asigur transmiterea acestora la Secia parchetelor militare din cadrul Parchetului de pe
lâng Înalta Curte de Casaie i Justiie;
x) asigur administrarea corespunztoare a sediului Parchetului Militar de pe lâng
Curtea Militar de Apel Bucureti;
y) conduce activitatea de protecie a documentelor clasificate, potrivit legii i
desemneaz personalul care desfoar activitile de gestionare i de protecie a
documentelor clasificate;
z) exercit orice alte atribuii prevzute de lege i regulamente sau stabilite prin
dispoziia procurorului militar ef al Seciei parchetelor militare ori a procurorului general al
Parchetului de pe lâng Înalta Curte de Casaie i Justiie.
ART.103. Atribuiile procurorului general militar adjunct
Procurorul general militar adjunct al Parchetului Militar de pe lâng Curtea Militar de
Apel Bucureti are urmtoarele atribuii:
a) asigur îndeplinirea ordinelor i dispoziiilor procurorului general militar,
coordoneaz, controleaz i rspunde de activitatea structurilor din cadrul Parchetului Militar
de pe lâng Curtea Militar de Apel Bucureti, ce i-au fost repartizate prin ordin al acestuia;
b) prezint procurorului general militar obiectivele i activitile care apreciaz c se
impun s fie incluse în programul de activitate semestrial;
c) coordoneaz participarea procurorilor militari de la parchetele militare subordonate
la edinele de judecat;
d) organizeaz participarea procurorilor militari din cadrul Parchetului Militar de pe
lâng Curtea Militar de Apel Bucureti la edinele de judecat i urmrete pregtirea
acestora pentru edinele de judecat;
e) organizeaz edine sptmânale de analiz a soluiilor i rspunde de
examinarea legalitii hotrârilor judectoreti i de declararea cilor de atac, potrivit legii;
f) asigur studierea practicii instanelor militare de judecat în vederea sesizrii
cazurilor de aplicare neunitar a legii, formulând propuneri de promovare a recursului în
interesul legii;
g) rspunde de activitatea de documentare juridic i urmrete funcionarea în bune
condiii a cabinetelor de documentare;
h) particip la judecarea unor cauze atunci când consider necesar sau din dispoziia
procurorului general militar;
i) particip la întocmirea lucrrilor de sintez i la efectuarea unor studii la nivelul
Parchetului Militar de pe lâng Curtea Militar de Apel Bucureti i analizeaz activitatea
Seciei judiciare;
j) soluioneaz dosarele penale i celelalte lucrri repartizate de procurorul general
militar;
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k) propune tematici pentru formarea profesional continu descentralizat a
procurorilor din cadrul Parchetului Militar de pe lâng Curtea Militar de Apel Bucureti, în
raport de problemele de drept sesizate în activitatea parchetelor militare din circumscripie;
l) coordoneaz organizarea, potrivit legii i regulamentelor, a concursurilor sau
examenelor pentru ocuparea unor posturi vacante de personal auxiliar de specialitate din
cadrul Parchetului Militar de pe lâng Curtea Militar de Apel Bucureti i al parchetelor
militare din circumscripia acestuia, respectiv pentru promovarea personalului auxiliar de
specialitate în funcii de execuie sau de conducere la aceste parchete militare;
m) exercit orice alte atribuii prevzute de lege i regulamente sau stabilite prin
dispoziia procurorului ierarhic superior.
ART.104. Atribuiile procurorului militar ef secie
(1) Procurorul militar ef secie are urmtoarele atribuii:
a) organizeaz, conduce, controleaz i rspunde de activitatea personalului din
cadrul seciei, luând sau, dup caz, propunând procurorului general militar msurile care se
impun pentru desfurarea în mod corespunztor a activitii;
b) repartizeaz procurorilor militari spre soluionare dosarele penale i celelalte lucrri
înregistrate în secie, potrivit dispoziiilor art. 18 alin. (5) lit. b), care se aplic în mod
corespunztor;
c) soluioneaz dosarele penale, plângerile i celelalte lucrri ce i-au fost repartizate;
d) exercit orice alte atribuii prevzute de lege i regulamente sau stabilite prin
dispoziia procurorului ierarhic superior.
(2) Procurorul militar ef al Seciei de urmrire penal analizeaz cauzele în care s-a
dispus clasarea ori renunarea la urmrire penal fa de inculpaii arestai preventiv.
(3) Procurorul militar ef al Seciei judiciare particip la judecarea unor cauze penale
potrivit legii.

SECIUNEA a 2-a
Secia de urmrire penal
ART.105. Atribuii
Procurorii militari din cadrul Seciei de urmrire penal a Parchetului Militar de pe
lâng Curtea Militar de Apel Bucureti exercit în mod corespunztor, potrivit competenei
stabilite prin lege, atribuiile prevzute la art. 80 alin. (1) din prezentul regulament.
SECIUNEA a 3-a
Secia judiciar
ART.106. Atribuii
Procurorii militari din cadrul Seciei judiciare a Parchetului Militar de pe lâng Curtea
Militar de Apel Bucureti exercit în mod corespunztor, potrivit competenei stabilite prin
lege, atribuiile prevzute la art. 81 alin. (1) din prezentul regulament.
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SECIUNEA a 4-a
Compartimentul de documente clasificate
ART.107. Atribuii i conducere
(1) Personalul Compartimentului de documente clasificate are urmtoarele atribuii:
a) asigur evidena, prelucrarea, procesarea, pstrarea, manipularea, multiplicarea,
transmiterea, distrugerea, inventarierea anual, arhivarea i clasarea în mape/dosare a
documentelor clasificate;
b) execut msurile dispuse de procurorul general militar i de funcionarul de
securitate sub toate componentele de protecie a informaiilor clasificate i ine evidena
lucrrilor întocmite.
c) informeaz ierarhic cu privire la vulnerabilitile i riscurile identificate în domeniul
proteciei informaiilor clasificate i sesizeaz incidentele de securitate;
d) îndrum personalul din structurile similare ale parchetelor militare de pe lâng
tribunalele militare cu privire la modul de aplicare a msurilor de protecie a informaiilor
clasificate;
e) îndeplinete orice alte activiti specifice proteciei documentelor clasificate, potrivit
prevederilor legale în vigoare.
(2) Compartimentul de documente clasificate este condus de un procuror militar ef
birou, subordonat direct procurorului militar general al Parchetului Militar de pe lâng Curtea
Militar Bucureti.
CAPITOLUL III
Parchetele militare de pe lâng tribunalele militare
SECIUNEA 1
Structura i conducerea parchetelor militare de pe lâng tribunalele militare
ART.108. Structura
În cadrul parchetelor militare de pe lâng tribunalele militare funcioneaz:
A. Secia de urmrire penal;
B. Secia judiciar;
C. Compartimentul de documente clasificate.
ART.109. Conducerea
(1) Parchetele militare de pe lâng tribunalele militare sunt conduse de un primprocuror militar, ajutat de un prim-procuror militar adjunct.
(2) Dispoziiile art. 85 alin. (2) - (5) din prezentul regulament se aplic în mod
corespunztor.
(3) Seciile din cadrul parchetelor militare de pe lâng tribunalele militare sunt
conduse de procurori efi secie.
ART.110. Atribuiile prim-procurorului militar
Prim-procurorul militar al parchetelor militare de pe lâng tribunalele militare are
urmtoarele atribuii:
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a) organizeaz, coordoneaz i conduce activitatea parchetului militar de pe lâng
tribunalul militar, potrivit legii i ordinelor procurorului general al Parchetului de pe lâng
Înalta Curte de Casaie i Justiie, rspunzând de îndeplinirea sarcinilor ce îi revin;
b) elaboreaz semestrial programul de activitate al parchetului militar pe care îl
conduce, asigur i urmrete realizarea integral a obiectivelor i a aciunilor în termenele
prevzute;
c) examineaz trimestrial datele statistice i operative în ansamblu i pe structuri, iar
semestrial analizeaz cu toi procurorii militari rezultatele activitii parchetului militar pe care
îl conduce, stabilind msurile necesare înlturrii lipsurilor;
d) dispune convocarea colegiului de conducere al parchetului militar de pe lâng
tribunalul militar i prezideaz edinele acestuia;
e) convoac anual sau ori de câte ori este nevoie adunarea general a procurorilor
militari din cadrul parchetului militar pe care îl conduce;
f) asigur controlul i rspunde de exactitatea datelor i informaiilor ce se transmit
Parchetului de pe lâng Înalta Curte de Casaie i Justiie;
g) conduce compartimentul de informare i relaii publice i desemneaz un purttor
de cuvânt; organizeaz, ori de câte ori este necesar, conferine de pres;
h) reprezint parchetul militar de pe lâng tribunalul militar în relaiile de serviciu cu
alte parchete, instituii i autoriti publice, mass-media, organisme i organizaii
neguvernamentale;
i) atribuii prevzute în Codul penal, în Codul de procedur penal i în legi speciale;
j) repartizeaz procurorilor militari spre soluionare dosarele penale i celelalte lucrri
înregistrate, potrivit dispoziiilor art. 18 alin. (3) lit. b), care se aplic în mod corespunztor;
k) organizeaz, împreun cu procurorul militar ef secie urmrire penal, activitatea
de urmrire penal proprie;
l) dispune msurile necesare pentru pstrarea în condiii de confidenialitate a
Registrului de eviden privind metodele speciale de supraveghere i cercetare (R-6), a
Registrului special privind msurile de protecie a persoanelor vtmate, prilor civile,
martorilor, investigatorilor sub acoperire, informatorilor i a colaboratorilor (R-7), a
suporturilor care conin rezultatul activitilor de supraveghere tehnic, precum i a altor
documente care impun pstrarea în astfel de condiii, fr s constituie documente
clasificate;
m) dispune msurile care se impun pentru desfurarea activitii judiciare în condiii
corespunztoare;
n) particip la edinele de analiz a soluiilor pronunate de tribunalul militar;
o) evalueaz periodic calitatea actelor de urmrire penal i a celor privind activitatea
judiciar i, acolo unde se impune, dispune msuri urgente pentru înlturarea deficienelor
constatate;
p) organizeaz activitatea de relaii cu publicul;
q) repartizeaz procurorii militari pe secii, în funcie de pregtire, specializare,
aptitudinile acestora i necesitatea asigurrii funcionrii corespunztoare a parchetului;
r) formuleaz recomandri în vederea numirii în funciile de conducere din cadrul
parchetului militar de pe lâng tribunalul militar, altele decât cele prevzute de art. 49 alin.
(1) din Legea nr. 303/2004, privind statutul judectorilor i procurorilor, republicat, cu
modificrile i completrile ulterioare;
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s) organizeaz formarea profesional continu descentralizat a procurorilor din
cadrul parchetului militar de pe lâng tribunalul militar, potrivit programului aprobat de
Consiliul Superior al Magistraturii;
t) repartizeaz personalul în cadrul compartimentelor auxiliare de specialitate;
u) conduce compartimentul documentelor clasificate, potrivit legii;
v) exercit orice alte atribuii prevzute de lege i regulamente sau stabilite prin
dispoziia procurorului ierarhic superior.
ART.111. Atribuiile prim-procurorului militar adjunct
Prim-procurorul militar adjunct are urmtoarele atribuii:
a) asigur îndeplinirea ordinelor i dispoziiilor prim-procurorului militar, coordoneaz,
controleaz i rspunde de activitatea structurilor din cadrul parchetului militar de pe lâng
tribunalul militar, conform repartizrii dispuse prin ordin de prim-procurorul militar;
b) prezint prim-procurorului militar obiectivele i activitile care apreciaz c se
impun s fie incluse în programul de activitate semestrial;
c) coordoneaz participarea procurorilor militari la edinele de judecat, conform
competenei, i urmrete pregtirea corespunztoare a acestora;
d) organizeaz edinele sptmânale de analiz a soluiilor i rspunde de
examinarea temeiniciei hotrârilor judectoreti i de declararea cilor de atac, potrivit legii;
e) particip la judecarea unor cauze atunci când consider necesar sau din dispoziia
prim-procurorului militar;
f) asigur studierea practicii instanelor militare de judecat i sesizeaz Parchetului
Militar de pe lâng Curtea Militar de Apel Bucureti cazurile de aplicare neunitar a unor
dispoziii legale, în vederea promovrii recursului în interesul legii;
g) dispune msuri pentru studierea i rezolvarea problemelor de drept constatate în
activitatea parchetului, cu sprijinul compartimentului de specialitate din cadrul Parchetului de
pe lâng Înalta Curte de Casaie i Justiie, i propune tematici pentru învmântul
profesional sau pentru simpozioanele organizate de parchete militare;
h) particip la întocmirea lucrrilor de sintez i la efectuarea unor studii la nivelul
parchetului i analizeaz activitatea Seciei judiciare;
i) soluioneaz dosarele penale i celelalte lucrri repartizate de prim-procurorul
militar;
j) asigur pregtirea profesional corespunztoare a personalului auxiliar de
specialitate;
k) exercit orice alte atribuii prevzute de lege i regulamente sau stabilite prin
dispoziia procurorului ierarhic superior.
ART.112. Atribuiile procurorului militar ef secie
(1) Procurorul militar ef secie are urmtoarele atribuii:
a) organizeaz, conduce, controleaz i rspunde de activitatea personalului din
cadrul seciei, luând sau, dup caz, propunând prim-procurorului militar msurile care se
impun pentru desfurarea în mod corespunztor a activitii;
b) repartizeaz procurorilor militari spre soluionare dosarele penale i celelalte lucrri
înregistrate în secie, potrivit dispoziiilor art. 18 alin. (5) lit. b), care se aplic în mod
corespunztor;
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c) soluioneaz dosarele penale, plângerile i celelalte lucrri ce i-au fost repartizate;
d) exercit orice alte atribuii prevzute de lege i regulamente sau stabilite prin
dispoziia procurorului ierarhic superior.
(2) Procurorul militar ef al Seciei de urmrire penal analizeaz cauzele în care s-a
dispus clasarea ori renunarea la urmrire penal fa de inculpaii arestai preventiv.
(3) Procurorul militar ef al Seciei judiciare particip la judecarea unor cauze penale
potrivit legii.

SECIUNEA a 2-a
Secia de urmrire penal
ART.113. Atribuii
Procurorii militari din cadrul Seciei de urmrire penal a parchetelor militare de pe
lâng tribunalele militare exercit în mod corespunztor, potrivit competenei stabilite prin
lege, atribuiile prevzute la art. 89 alin. (1) din prezentul regulament.
SECIUNEA a 3-a
Secia judiciar
ART.114. Atribuii
Procurorii militari din cadrul Seciei judiciare a parchetelor militare de pe lâng
tribunalele militare exercit în mod corespunztor, potrivit competenei stabilite prin lege,
atribuiile prevzute la art. 90 alin. (1) din prezentul regulament.
SECIUNEA a 4-a
Compartimentul de documente clasificate
ART.115. Atribuii i conducere
(1) Personalul Compartimentului de documente clasificate are atribuiile prevzute la
art. 107 alin. (1) din prezentul regulament.
(2) Compartimentul de documente clasificate este condus de un procuror militar ef
birou, subordonat direct prim-procurorului militar al parchetului militar de pe lâng tribunalul
militar.
TITLUL VI
Colegiile de conducere i adunrile generale ale procurorilor
CAPITOLUL I
Colegiile de conducere
ART.116. Organizare i funcionare
(1) Colegiile de conducere dezbat problemele generale de conducere ale parchetelor
i adopt hotrâri menite s asigure buna funcionare a acestora, în condiiile legii.
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(2) În cadrul Parchetului de pe lâng Înalta Curte de Casaie i Justiie funcioneaz
colegiul de conducere care hotrte cu privire la problemele generale ale Ministerului
Public i ale Parchetului de pe lâng Înalta Curte de Casaie i Justiie, în condiiile legii.
(3) Colegiul de conducere al Parchetului de pe lâng Înalta Curte de Casaie i
Justiie se întrunete ori de câte ori este nevoie i dezbate:
a) starea structurii i dinamica criminalitii, în raport de care face propuneri
ministrului justiiei de perfecionare a politicii penale;
b) problemele rezultate din activitatea de control ierarhic în cadrul parchetelor;
c) probleme privind practica neunitar la nivelul parchetelor;
d) analiza anual a indicatorilor de calitate;
e) activitatea semestrial pe baza datelor statistice;
f) orice alte probleme care privesc buna funcionare a Ministerului Public.
(4) În cadrul parchetelor de pe lâng curile de apel, parchetelor de pe lâng
tribunale, parchetelor de pe lâng tribunalele specializate pentru minori i familie,
parchetelor de pe lâng judectorii i parchetelor militare, funcioneaz colegii de conducere
care hotrsc cu privire la problemele generale ale parchetului, în condiiile legii.
(5) Colegiile de conducere sunt formate dintr-un numr impar de membri, alei pe o
perioad de 3 ani în adunarea general a procurorilor.
(6) Colegiile de conducere se întrunesc ori de câte ori este necesar.
(7) Colegiile de conducere sunt convocate de conductorul parchetului sau cel puin 2
dintre membrii alei.
(8) edinele colegiilor de conducere nu sunt publice.
(9) Secretariatul edinelor este asigurat de ctre un procuror sau grefier desemnat
de conductorul parchetului.
(10) La edinele colegiilor de conducere pot participa ca invitai procurori cu funcii
de conducere sau de execuie care nu sunt membri. În cazul în care se dezbat probleme
financiare sau economico-administrative, poate participa ca invitat i managerul economic al
parchetului respectiv. Acetia nu au drept de vot.
(11) Colegiile de conducere adopt hotrâri cu votul majoritii membrilor.
(12) Dezbaterile i hotrârile Colegiului de conducere se consemneaz într-un
proces-verbal încheiat de secretariatul colegiului, semnat de toi membrii si. Hotrârile
colegiului de conducere se aduc la cunotin celor interesai.
(13) Procesele verbale privind hotrârile colegiilor de conducere se pstreaz într-o
map special de ctre grefierul desemnat s asigure secretariatul i grefierul ef al Seciei
de resurse umane i documentare, în cazul Parchetului de pe lâng Înalta Curte de Casaie
i Justiie, prim-grefierul/grefierul-ef, dup caz, la celelalte parchete.
ART.117. Componena
(1) Colegiile de conducere ale parchetelor au urmtoarea componen:
a) colegiul de conducere al Parchetului de pe lâng Înalta Curte de Casaie i Justiie
este constituit din procurorul general, prim-adjunctul acestuia i 5 procurori alei în adunarea
general a procurorilor;
b) colegiile de conducere ale parchetelor de pe lâng curile de apel sunt constituite
din procurorul general i 6 procurori alei în adunarea general a procurorilor;
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c) colegiile de conducere ale parchetelor de pe lâng tribunale sunt constituite din
prim-procurorul i 6 procurori alei în adunarea general a procurorilor;
d) colegiile de conducere ale parchetelor de pe lâng tribunale specializate pentru
minori i familie i parchetelor de pe lâng judectorii sunt constituite din prim-procurorul i 2
sau 4 procurori alei în adunarea general a procurorilor;
e) colegiile de conducere ale parchetelor militare sunt constituite din conductorul
parchetului i 2 procurori alei în adunarea general a procurorilor.
(2) În cazul în care la parchetele de pe lâng tribunalele specializate pentru minori i
familie i parchetele de pe lâng judectorii numrul procurorilor este mai mic de 3,
atribuiile colegiului de conducere se exercit de conductorul parchetului.
ART.118. Condiiile de alegere i statutul membrilor
(1) Membrii colegiului de conducere al unui parchet sunt alei în adunarea general a
procurorilor acelui parchet.
(2) Pot fi alei în funcia de membru al colegiului de conducere al unui parchet,
procurorii numii în funcie i care funcioneaz efectiv la parchetul respectiv, cu excepia
conductorilor parchetelor care potrivit legii sunt membri de drept i a procurorilor stagiari.
(3) Au drept de vot procurorii numii în funcie, inclusiv conductorii parchetelor care
potrivit legii sunt membri de drept, procurorii delegai sau detaai de la alte parchete,
precum i procurorii stagiari.
(4) Membrii alei ai colegiilor de conducere pot fi revocai de adunrile generale ale
procurorilor în cazul exercitrii necorespunztoare a atribuiilor prevzute de lege, cu votul
majoritii membrilor.
(5) Calitatea de membru ales al colegiului de conducere înceteaz: la expirarea
mandatului, prin demisie, revocare sau suspendare din funcie, promovare, delegare,
detaare sau transfer la alt parchet, instan, ori instituie, prin dobândirea calitii de
membru de drept al colegiului de conducere ca urmare a delegrii sau numirii în funciile
prevzute de lege ori prin imposibilitatea exercitrii atribuiilor pe o perioad mai mare de 3
luni, precum i prin deces.
(6) Membrul ales al colegiului de conducere al crui mandat a încetat potrivit alin. (5)
va fi înlocuit, pe perioada de mandat rmas, de ctre urmtorul candidat ce a obinut cel
mai mare numr de voturi valabil exprimate.
(7) Atunci când mai mult de jumtate din numrul membrilor alei ai colegiilor de
conducere au fost înlocuii în procedura prevzut la alin. (6) se organizeaz alegeri numai
pentru ocuparea locurilor membrilor ale cror mandate au încetat.
(8) Durata mandatului membrilor colegiilor de conducere alei în condiiile alin. (7)
este egal cu perioada de mandat rmas a membrului ales pe care îl înlocuiete.
ART.119. Candidaturile
(1) Pentru alegerea membrilor colegiului de conducere al unui parchet, se convoac
adunarea general a procurorilor cu cel puin 30 de zile înainte de data stabilit.
(2) Convocatorul se afieaz la sediul unitii de parchet la care se va desfura
adunarea general. Acesta va cuprinde:
- data afirii i denumirea parchetului emitent:
- condiiile exercitrii dreptului de vot i de depunere a candidaturilor;
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- termenul limit pentru depunerea candidaturilor;
- termenul de contestare a candidaturilor.
(3) De la data afirii convocatorului i cel mult cu 20 de zile înaintea datei adunrii
generale se pot depune personal candidaturile, în scris, sub semntur i însoite de un
curriculum-vitae, la conductorul parchetului.
(4) Secretariatul adunrii generale a procurorilor, desemnat de conductorul
parchetului, înregistreaz candidaturile în registrul special al hotrârilor adunrilor generale
i verific dac respectiva candidatur a fost depus în termenul prevzut la alin. (3) i dac
respectivul candidat îndeplinete condiiile prevzute la art. 118 alin. (2) din prezentul
regulament. Secretariatul adunrii generale respinge o candidatur ca fiind nul dac se
constat una dintre situaiile prevzute la art. 118 alin. (2) sau art. 119 alin. (3) din prezentul
regulament. Respingerea candidaturii se comunic de îndat procurorului în cauz.
(5) Lista centralizatoare a candidaturilor depuse i rezultatul verificrilor efectuate
potrivit alin. (4) se afieaz la sediul parchetului cu cel mult 15 zile înaintea datei adunrii
generale.
(6) Dup data afirii listei centralizate a candidaturilor depuse, candidaii îi pot
organiza la sediul parchetului întâlniri cu procurorii alegtori pentru susinerea candidaturilor
depuse, pân, cel mult, cu 2 zile înaintea datei adunrii generale. Acetia pot fi sprijinii de
asociaiile profesionale ale procurorilor.
ART.120. Alegerea membrilor
(1) Lista candidaturilor admise constituie buletinul de vot. Numrul buletinelor de vot
ce urmeaz a fi tiprite pentru diferitele adunri generale este egal cu numrul procurorilor
cu drept de vot în adunrile generale respective, astfel prevzut de art. 118 alin. (3) din
prezentul regulament i un numr suplimentar de 10% pentru fiecare adunare general.
(2) Candidaii vor fi înscrii pe buletinul de vot în ordinea alfabetic a numelor de
familie. În afar de numele de familie se înscriu i prenumele, data naterii, data la care au
fost numii în funcia de procuror i, dup caz, funcia de conducere deinut în prezent. În
cazul candidailor cu nume de familie identice, acetia sunt înscrii în ordinea alfabetic a
prenumelor lor. Dac i prenumele sunt identice, se va ine cont de vechimea mai mare în
funcia de procuror.
(3) Fiecare procuror va primi câte un buletin de vot i va exprima un numr de voturi
egal cu numrul membrilor alei, stabilit de lege, menionat la art. 117 alin. (1) din prezentul
regulament. Buletinele de vot nedistribuite se anuleaz.
(4) Membrii colegiului de conducere se aleg prin vot secret, direct i personal.
(5) Votarea se va face prin încercuirea numelor candidailor al cror numr, astfel
menionat la art. 117 alin. (1) din prezentul regulament, este stabilit prin lege.
(6) Buletinele de vot se vor împturi i vor fi introduse în urn, în aa fel încât s se
asigure secretul votrii.
(7) Buletinele de vot în care vor fi încercuite numele unui numr mai mare de
candidai decât cel prevzut de lege vor fi declarate nule.
(8) Sunt declarai alei membri ai colegiului de conducere, procurorii care obin
numrul cel mai mare de voturi, valabil exprimate, în ordine descresctoare.
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(9) Pentru numrarea voturilor i stabilirea rezultatului votrii se va constitui o comisie
format din procurori, alei de adunarea general dintre cei care nu i-au depus
candidatura.
(10) Rezultatul votrii se anun în cadrul adunrii generale de ctre conductorul
parchetului sau adjunctul su.
(11) Procurorii cu drept de vot prezeni, pot contesta, de îndat, rezultatul final al
votrii comunicat, situaie în care procedura de numrare i comunicare a voturilor,
prevzut la alin. (9) i (10) se repet.
(12) Secretariatul privind desfurarea adunrii generale pentru alegerea membrilor
colegiului de conducere va fi asigurat de procurori i/sau grefieri desemnai de conductorul
parchetului.
(13) Secretariatul va întocmi un proces-verbal cu operaiunile de votare i rezultatul
final al alegerilor, care va cuprinde:
a) numele i prenumele membrilor comisiei i secretariatului adunrii;
b) data i locul desfurrii alegerilor;
c) numrul, numele i prenumele procurorilor prezeni;
d) numrul, numele i prenumele procurorilor abseni i cauzele neprezentrii lor;
e) rezultatul votrii i semnturile membrilor comisiei.
CAPITOLUL II
Adunrile generale ale procurorilor
ART.121. Organizare i funcionare
(1) Adunarea general a procurorilor este compus din toi procurorii în funcie ai
parchetului, inclusiv procurorii stagiari, precum i cei delegai sau detaai de la alte
parchete.
(2) Adunarea general a procurorilor are urmtoarele atribuii:
a) dezbate activitatea anual desfurat de parchete;
b) alege, în condiiile legii, membrii Consiliului Superior al Magistraturii;
c) dezbate probleme de drept;
d) iniiaz procedura de revocare a membrilor Consiliului Superior al Magistraturii;
e) formuleaz puncte de vedere la solicitarea Consiliului Superior al Magistraturii;
f) alege i revoc, în condiiile legii, membrii colegiului de conducere.
(3) Adunarea general a procurorilor este legal constituit în prezena majoritii
procurorilor în funcie, cu excepia situaiei în care se aleg membrii Consiliului Superior al
Magistraturii, când este necesar prezena a cel puin dou treimi din numrul procurorilor în
funcie. În cazul în care nu se întrunete cvorumul stabilit, conductorul parchetului declar
c adunarea general nu este legal constituit. În aceeai zi conductorul parchetului
convoac adunarea general pentru o dat ulterioar, fixat între a 3-a i a 5-a zi lucrtoare
a sptmânii, i declar c la acea dat se va vota, indiferent de numrul procurorilor
prezeni.
(4) Adunarea general a procurorilor se organizeaz anual, ori de câte ori este
necesar sau la solicitarea unei treimi din numrul procurorilor care fac parte din aceasta.
(5) Adunarea general a procurorilor se convoac de ctre conductorul parchetului.
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(6) Adunarea general a procurorilor se poate convoca i de Plenul Consiliului
Superior al Magistraturii sau de colegiul de conducere al parchetului.
(7) Adunarea general a procurorilor este prezidat de ctre conductorul parchetului
sau de un procuror desemnat de acesta i este organizat de colegiul de conducere al
Parchetului de pe lâng Înalta Curte de Casaie i Justiie sau de colegiul de conducere al
parchetului de pe lâng curtea de apel.
(8) Pentru alegerea membrilor Consiliului Superior al Magistraturii, adunarea general
este prezidat de procurorul cu cea mai mare vechime în magistratur care nu i-a depus
candidatura pentru funcia de membru al Consiliului Superior al Magistraturii.
(9) La adunarea general a procurorilor din Parchetul de pe lâng Înalta Curte de
Casaie i Justiie pentru alegerea membrului în Consiliul Superior al Magistraturii particip
i procurorii Direciei Naionale Anticorupie i ai Direciei de Investigare a Infraciunilor de
Criminalitate Organizat i Terorism.
(10) Hotrârile adunrii generale se iau cu votul majoritii membrilor, cu excepiile
prevzute de lege i în prezentul regulament.
(11) Organizarea edinelor este asigurat de un secretariat format din procurori
i/sau grefieri desemnai de ctre conductorul parchetului.
(12) Hotrârile adunrii generale se consemneaz într-un registru special inut la
fiecare parchet.
TITLUL VII
Organizarea, funcionarea
specialitate ale parchetelor

i

atribuiile

compartimentelor

auxiliare

de

CAPITOLUL I
Atribuiile funciilor administrative
ART. 122. Grefierii de la cabinete
Grefierii de la cabinetul procurorului general, prim-adjunctului procurorului general i
adjunctului procurorului general sunt asimilai grefierilor efi secie i au urmtoarele atribuii:
a) primesc, verific i prezint corespondena adresat procurorului general, primadjunctului i adjunctului procurorului general;
b) efectueaz înregistrarea, completarea i scderea lucrrilor primite la cabinet;
c) transmit de îndat lucrrile conform rezoluiei procurorului general, prim-adjunctului
i adjunctului procurorului general la secii, servicii, birouri i alte compartimente ale
Parchetului de pe lâng Înalta Curte de Casaie i Justiie;
d) arhiveaz lucrrile soluionate, dup ce au fost sczute în registrul de la cabinet;
e) din dispoziia procurorului general, prim-adjunctului i adjunctului procurorului
general, tehnoredacteaz lucrrile repartizate;
f) asigur evidena folosirii i pstrrii în condiii corespunztoare a tampilelor,
sigiliilor i imprimatelor existente la cabinet;
g) îndeplinesc orice alte atribuii dispuse de procurorul general, prim-adjunctul i
adjunctul procurorului general;
h) rspund pentru îndeplinirea atribuiilor prevzute la lit. a) - g).
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ART. 123. Grefierii efi
Prim-grefierii, grefierii efi, grefierii efi secie i grefierii efi serviciu au urmtoarele
atribuii:
a) organizeaz i coordoneaz personalul auxiliar de specialitate din subordine i
propun procurorului ierarhic superior msuri de îmbuntire a activitii acestuia;
b) primesc corespondena adresat parchetului, seciei sau serviciului, o verific i o
prezint procurorului ierarhic superior;
c) conform rezoluiei procurorului ierarhic superior predau lucrrile repartizate
personalului, pe condic de lucrri, pe baz de semntur;
d) din dispoziia procurorului ierarhic superior înregistreaz lucrrile în registrele
seciei sau ale serviciului;
e) in la zi evidena lucrrilor cu termene de soluionare i informeaz procurorul
ierarhic superior asupra respectrii acestora;
f) certific, la sfâritul anului calendaristic, închiderea registrelor existente în gref,
consemnând numrul înregistrrilor i numrul filelor folosite;
g) asigur culegerea i înregistrarea la timp a datelor statistice, inând la zi evidenele
primare i desfurtoarele statistice tipizate;
h) verific corespondena pregtit pentru expediere, luând msuri de efectuare a
acestor operaiuni de îndat;
i) verific modul de respectare a dispoziiilor privind activitatea de primire,
înregistrare, expediere i arhivare a lucrrilor de ctre personalul din subordine;
j) asigur utilizarea eficient i pstrarea în condiii optime a registrelor, condicilor,
imprimatelor i a altor materiale existente în grefa seciei i a serviciului;
k) verific necesarul de registre, condici, imprimate, aparatur, mobilier sau de alte
materiale pentru parchet, secie ori serviciu i propun conductorului parchetului dotarea
corespunztoare cu astfel de bunuri;
l) repartizeaz personalului auxiliar de specialitate din subordine lucrrile pentru
dactilografiere sau tehnoredactare;
m) verific i predau la arhiv lucrrile cu termen expirat, conform Nomenclatorului
arhivistic;
n) asigur evidena, folosirea i pstrarea tampilelor i a sigiliilor parchetului,
conform prevederilor legale;
o) in la zi evidena personalului la locul de munc, completând condica de prezen,
i iau msuri pentru întocmirea foii lunare de prezen, în vederea plii drepturilor salariale;
p) îndeplinesc orice alte atribuii dispuse de procurorul ierarhic superior;
q) rspund pentru îndeplinirea atribuiilor prevzute la lit. a) - p).
ART. 124. Grefierii, grefierul statistician, grefierul documentarist, grefierul
arhivar
(1) Grefierii au urmtoarele atribuii:
a) primesc de la grefierul ef ierarhic lucrrile repartizate prin rezoluie de procurorul
ierarhic superior i le înregistreaz în registrele parchetului;
b) înregistreaz lucrrile în registrele de eviden, precum i în alte evidene;
c) completeaz zilnic registrele, conform rubricaiei, i rspund de exactitatea datelor
înscrise;
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d) scad lucrrile soluionate în registre i, dup caz, iau msuri de expediere sau
arhivare a acestora;
e) dactilografiaz sau tehnoredacteaz lucrrile repartizate de grefierul ef ierarhic;
f) întrein în condiii corespunztoare calculatorul sau maina de scris;
g) exercit orice alte atribuii prevzute în fia postului;
h) în exercitarea atribuiilor au obligaia de a pstra secretul profesional i
confidenialitatea lucrrilor;
i) rspund pentru îndeplinirea atribuiilor prevzute la lit. a) - h).
(2) Grefierul statistician are urmtoarele atribuii:
a) efectueaz zilnic înregistrrile de statistic judiciar, întocmete periodic drile de
seam statistice i completeaz fiele criminologice;
b) exploateaz aplicaia de statistic judiciar;
c) verific i îndrum personalul care înregistreaz i centralizeaz datele statistice;
d) îndeplinete orice alte atribuii stabilite de conductorul parchetului, potrivit legii.
(3) Grefierul documentarist are urmtoarele atribuii:
a) ine evidena legislaiei, jurisprudenei i doctrinei;
b) informeaz periodic despre necesarul de carte sau de alte publicaii;
c) ine evidena i gestiunea bibliotecii;
d) informeaz zilnic procurorii cu privire la actele normative nou-aprute i la
jurisprudena publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I;
e) identific doctrina judiciar relevant, tiprit sau în format electronic, privind o
problem de drept indicat de ctre procurorii parchetului.
(4) Grefierul arhivar au urmtoarele atribuii:
a) pune la dispoziia persoanelor interesate lucrrile din arhiv pentru care s-a
aprobat consultarea i ine evidena persoanelor care primesc dosarele spre studiu;
b) asigur pstrarea în bun stare a dosarelor i registrelor;
c) pstreaz, pe ani, dosarele soluionate, registrele i condicile;
d) particip anual la activitatea de arhivare i întocmete lista dosarelor aflate în
conservare în arhiva parchetului;
e) particip anual la activitatea de triere a dosarelor arhivate, la expirarea termenului
de pstrare;
f) realizeaz arhivarea electronic a dosarelor, în msura în care este posibil.
g) îndeplinete orice alte atribuii stabilite de conductorul parchetului, potrivit legii.
CAPITOLUL II
Registratura, grefa, arhiva i documentarea juridic
SECIUNEA 1
Dispoziii generale
ART. 125. Compartimentele auxiliare de specialitate
Toate parchetele au în structur urmtoarele compartimente auxiliare de specialitate:
a) registratura;
b) grefa;
c) arhiva;
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d) compartiment de documentare juridic.
SECIUNEA a 2-a
Registratura
ART. 126. Primirea corespondenei
(1) Corespondena adresat parchetelor din cadrul Ministerului Public se primete de
prim-grefier ori de grefierul ef sau de alt grefier desemnat de conductorul parchetului.
(2) La primirea corespondenei se verific dac meniunile de pe plicuri corespund cu
coninutul acestora i dac exist toate anexele enumerate în coresponden. Lipsurile ori
nepotrivirile dintre meniunile de pe plicuri i coninutul acestora se aduc la cunotin
expeditorilor, crora li se va cere, în scris sau verbal, s completeze corespondena ori s
dea lmuririle necesare în legtur cu cele constatate.
(3) Sesizrile penale, precum i celelalte plângeri, cereri, sesizri i memorii ale
persoanelor fizice i juridice, depuse de acestea direct la parchet, vor purta meniunea de
primire aplicat de procurorul de serviciu sau de grefierul de serviciu i numrul de
înregistrare în Registrul de audien (R-33) ori, dup caz, meniunea de primire aplicat de
procurorul sau grefierul care a primit corespondena.
(4) Conductorul parchetului poate dispune ca întreaga coresponden sau numai o
parte din aceasta s îi fie prezentat nedesfcut.
ART. 127. Sortarea i examinarea corespondenei
(1) Corespondena primit direct sau de la alte parchete se sorteaz de prim-grefier
sau de grefierul ef, potrivit nomenclatoarelor arhivistice în vigoare, i se identific lucrrile
anterioare, în cazul când corespondena nou-primit are legtur cu aceste lucrri.
(2) Întreaga coresponden se prezint spre examinare conductorului parchetului,
care repartizeaz lucrrile procurorilor sau altor salariai din subordine ori dispune trimiterea
lor, când este cazul, instituiilor competente, potrivit legii, s le rezolve.
(3) Corespondena adresat altor persoane din parchet cu meniunea "personal" sau
"confidenial" va fi predat nedesfcut acestora. Persoanele crora le este adresat vor
deschide corespondena, vor examina coninutul acesteia i în cazul în care vizeaz
probleme de serviciu o vor preda pentru repartizare.
(4) Sortarea corespondenei de ctre prim-grefier sau de ctre grefierul ef i
prezentarea acesteia spre examinare conductorului parchetului se face, de regul, în ziua
primirii corespondenei sau cel mai târziu a doua zi.
(5) Repartizarea lucrrilor spre soluionare se face, de regul, în ziua prezentrii
corespondenei sau cel mai târziu în 3 zile de la prezentare.
ART. 128. Alte msuri
(1) Dup examinarea i repartizarea corespondenei, conductorul parchetului
restituie grefei lucrrile în vederea înregistrrii, predrii ori expedierii acestora, potrivit
rezoluiei.
(2) În cazul în care din cuprinsul unor scrisori nu rezult cu claritate obiectul cererilor,
plângerilor ori sesizrilor adresate parchetului, conductorul acestuia va dispune
procurorului sau salariatului cruia i-a repartizat lucrarea spre soluionare s cear
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petiionarului s fac precizrile necesare în scris, telefonic sau direct prin chemare la
parchet, dup caz.
ART. 129. Plângeri i sesizri
Plângerile i sesizrile prin care se reclam fapte cu caracter penal, precum i
dosarele primite de la organele de cercetare penal în care au fost sesizate direct acestea
se înregistreaz în ordine cronologic în Registrul de eviden a activitii de urmrire
penal i de supraveghere a acesteia (R-4). Numrul de înregistrare va fi însoit de
indicativul "P" (penal).
ART. 130. Lucrrile care conin informaii clasificate
Primirea, evidena, întocmirea i toate celelalte operaiuni privind lucrrile care conin
informaii clasificate, "secrete de stat" sau "de serviciu" se efectueaz potrivit dispoziiilor
legii i ordinelor procurorului general al Parchetului de pe lâng Înalta Curte de Casaie i
Justiie privind protecia de ctre Ministerul Public a informaiilor clasificate, prin
compartimentele de documente clasificate organizate la nivelul fiecrei structuri de parchet.
ART. 131. Înregistrarea corespondenei
(1) Cererile, reclamaiile, sesizrile, plângerile, denunurile i memoriile se
înregistreaz în Registrul de eviden a cererilor, reclamaiilor, sesizrilor, plângerilor i
memoriilor adresate parchetului (R-34), dându-se numere de înregistrare fr so.
(2) Toate celelalte categorii de coresponden se înregistreaz în Registrul de intrareieire a corespondenei (R-15), dându-se, cronologic, numere de înregistrare cu so i
indicativele corespunztoare din nomenclatorul arhivistic.
(3) Documentele financiar-contabile se înregistreaz în ordine cronologic în
registrele prevzute de legislaia financiar-contabil, completate la nivelul departamentului
economico - financiar i administrativ.
ART. 132. Alte dispoziii privind înregistrarea lucrrilor
(1) Lucrrile efectuate din oficiu se înregistreaz potrivit dispoziiilor cuprinse în
prezentul regulament, în raport cu coninutul lor.
(2) Când pe parcursul soluionrii sau dup definitivare unele lucrri înregistrate iniial
conform regulilor stabilite în prezentul regulament îi schimb caracterul, acestea se
reînregistreaz potrivit noii încadrri în nomenclatoare.
ART. 133. Înregistrarea în sistem partid
(1) Înregistrarea lucrrilor se face în sistem partid, în sensul c toate revenirile i
lucrrile intermediare, solicitrile i primirile de dosare sau de referate i orice date în
legtur cu lucrarea de baz se înscriu în mod obligatoriu la numrul de înregistrare iniial,
astfel încât corespondena care se refer la lucrri anterioare s nu primeasc numere noi
de înregistrare.
(2) Prim-grefierii sau grefierii efi au obligaia s urmreasc dac lucrrile repartizate
de conductorul parchetului au fost efectuate în termenele stabilite de acesta i s îl
informeze de îndat cu privire la existena unor lucrri nerezolvate.
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ART. 134. Predarea i scderea lucrrilor
(1) Dup efectuarea operaiilor de înregistrare a corespondenei, lucrrile se predau
celor crora le-au fost repartizate, sub semntur în registrul de eviden a acestora.
(2) Lucrrile redactate se predau de procurori i de ceilali salariai prim-grefierului ori
grefierului ef sau înlocuitorului acestuia, spre dactilografiere, sub semntur în Condica de
eviden a dosarelor i lucrrilor procurorilor (C-1).
(3) Lucrrile efectuate se predau de procurori i de ceilali salariai prim-grefierului ori
grefierului ef sau înlocuitorului acestuia, de asemenea, sub semntur în Condica de
eviden a dosarelor i lucrrilor procurorilor (C-1).
(4) Prim-grefierul sau grefierul ef va face personal meniunile corespunztoare de
scdere a lucrrilor i de închidere a poziiilor în registre.
(5) Circulaia lucrrilor între gref i procurorii sau personalul auxiliar de specialitate,
crora li s-au repartizat spre soluionare, va fi evideniat, de asemenea, în registrele în care
sunt înscrise lucrrile respective, cu menionarea datelor de predare-primire.
ART. 135. Corespondena cu autoritile i persoanele strine
(1) Corespondena cu autoritile strine, cu misiunile diplomatice i consulare din
ara noastr, cu reprezentanele strine, cu organizaiile i organismele internaionale care
îi desfoar activitatea în România are loc în condiiile legii, direct sau prin intermediul
Parchetului de pe lâng Înalta Curte de Casaie i Justiie. În cazul corespondenei prin
intermediul Parchetului de pe lâng Înalta Curte de Casaie i Justiie, parchetele vor înainta
corespondena Serviciului de cooperare judiciar internaional, relaii internaionale i
programe. Corespondena va fi tradus prin grija parchetului cruia i-a fost adresat sau a
acestui serviciu, în funcie de necesitate.
(2) Comunicarea actelor procedurale ctre strini - persoane fizice sau juridice având sediul sau reedina în România ori cu domiciliul în strintate, dar care se afl
temporar în ara noastr, se va face direct, în condiiile legii i ale prezentului regulament.
(3) Comunicrile prevzute la alin. (2) se vor face, dup traducerea actelor, la
parchetele de pe lâng curile de apel, în limba pe care aceste persoane o îneleg sau în
limba oficial a statului resortisant, la organul prevzut în alin. (1).
(4) Corespondena într-o limb strin primit de la alte persoane i instituii decât
cele menionate la alin. (1) se traduce în limba român de parchetele de pe lâng curile de
apel. În acest scop, dup primirea unei asemenea corespondene, prim-procurorul
parchetului destinatar o va înainta procurorului general al parchetului de pe lâng curtea de
apel din circumscripia creia îi desfoar activitatea, iar acesta va dispune, în condiiile
legii, traducerea corespondenei. Textul tradus se transmite parchetului solicitant de ctre
prim-grefierul parchetului de pe lâng curtea de apel.
(5) Corespondena într-o limb strin adresat Parchetului de pe lâng Înalta Curte
de Casaie i Justiie se traduce de Serviciul de cooperare judiciar internaional, relaii
internaionale i programe.
ART. 136. Expedierea corespondenei
(1) În cazul lucrrilor rezolvate dup efectuarea meniunilor de scdere i de
închidere, corespondena se expediaz destinatarilor.
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(2) În corespondena expediat se vor meniona denumirea parchetului, numrul de
înregistrare, precum i numerele de înregistrare ale lucrrilor conexate.
(3) Prim-grefierul sau grefierul ef va urmri ca actele de procedur i celelalte
categorii de coresponden expediat s poarte semntura celor în drept, s fie tampilate
i s fie însoite de anexele la care se refer.
ART. 137. Comunicrile
(1) Toate comunicrile, indiferent dac se adreseaz unor persoane fizice sau unor
persoane juridice, se fac prin scrisori recomandate i se predau serviciului potal cu
borderou. Comunicrile care nu privesc soluiile adoptate în cauzele de competena
parchetelor se fac prin scrisori simple care se predau pe baz de semntur la oficiile
potale.
(2) Când destinatarul are sediul, domiciliul sau reedina în aceeai localitate în care
îi are sediul parchetul, corespondena i se poate transmite i prin curier, sub luare de
semntur în Condica de coresponden.
ART. 138. Perioada înregistrrii corespondenei
(1) Înregistrarea corespondenei pentru fiecare an începe la data de 1 ianuarie i se
încheie la 31 decembrie.
(2) Registrele se numeroteaz, iar pe coperile acestora se înscriu: denumirea
registrului, anul, numrul iniial i ultimul numr de înregistrare. La sfâritul anului sau la
închiderea unui volum din registru se certific de ctre prim-grefier, grefierul ef sau grefierul
anume desemnat numrul înregistrrilor i numrul filelor folosite.
ART. 139. Meniuni eronate
Nu se admit tersturi în registre i condici. Eventualele meniuni eronate se bareaz
printr-o linie trasat cu cerneal i se rescriu fie în cuprinsul aceleiai rubrici, fie în urmtorul
rând liber din registru. Rectificarea se certific pe marginea filei din registru sau din condic
prin semntura conductorului parchetului ori a procurorului desemnat s controleze
activitatea grefei.
ART. 140. Arhivarea lucrrilor
(1) Dosarele întocmite separat pentru fiecare lucrare se pstreaz timp de un an la
grefa parchetului, dup care se depun la arhiv.
(2) Aranjarea actelor, numerotarea i legarea dosarelor, precum i parafarea acestora
se fac de prim-grefier sau de grefierul ef ori de un alt grefier desemnat de conductorul
parchetului.
ART. 141. Controlul grefei
(1) Activitatea de primire, înregistrare i circulaie a lucrrilor este controlat
trimestrial de adjunctul conductorului parchetului sau de un alt procuror desemnat de
conductorul parchetului, care va întocmi o informare cu privire la neregulile constatate i va
lua msurile de înlturare a lipsurilor constatate sau va propune organelor ierarhic
superioare luarea msurilor care se impun.
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(2) Semestrial i ori de câte ori este cazul, procurorul general al parchetului de pe
lâng curtea de apel va organiza prin procurori desemnai controlul funcionrii serviciilor de
gref la parchetele din subordine i va analiza situaia poziiilor neînchise din registre i
condici, precum i a eventualelor lucrri nesoluionate sau pierdute, luând, dac este cazul,
msurile prevzute de lege.
SECIUNEA a 3-a
Dispoziii speciale privind primirea, înregistrarea i circulaia lucrrilor la
Parchetul de pe lâng Înalta Curte de Casaie i Justiie
ART. 142. Activitatea de relaii cu publicul
(1) Conductorul parchetului organizeaz activitatea de relaii cu publicul.
(2) Grefierii desemnai de procurorul ef al Seciei de resurse umane i documentare
asigur activitatea de relaii cu publicul, constând în primirea direct de la persoanele fizice i
reprezentanii persoanelor juridice a sesizrilor, memoriilor i altor solicitri i furnizarea de
relaii privind sesizrile, potrivit legii, conform programului stabilit i afiat la intrarea în sediul
parchetului.
ART. 143. Primirea corespondenei
(1) Corespondena adresat Parchetului de pe lâng Înalta Curte de Casaie i
Justiie, cu excepia lucrrilor cu caracter secret, se primete de grefierii desemnai de
procurorul ef al Seciei de resurse umane i documentare.
(2) Corespondena primit la registratur se înregistreaz în Registrul de intrare-ieire
a corespondenei (R-15) i se transmite prin rezoluia procurorului ef al Seciei de resurse
umane i documentare.
(3) În cazul în care la compartimentele de gref ale seciilor se primete direct
corespondena, grefierii efi o vor transmite spre înregistrare la Secia de resurse umane i
documentare.
(4) Corespondena primit la Secia de resurse umane i documentare, referitoare la
lucrri anterioare sau la lucrri solicitate de secii, se pred de îndat dup înregistrarea în
partida respectiv la compartimentele de gref ale seciilor unde se afl lucrarea de baz.
(5) În cazul plângerilor i memoriilor adresate Parchetului de pe lâng Înalta Curte de
Casaie i Justiie, dup înregistrarea acestora se va proceda astfel:
a) plângerile i memoriile vor fi examinate de un procuror pentru a stabili natura,
obiectul i competena material sau teritorial, dup caz.
b) în raport de constatri, se va întocmi un referat supus aprobrii procurorului ef al
Serviciului de registratur general, gref, arhiv i relaii cu publicul, pentru a dispune
trimiterea plângerii la organul competent.
(6) Plângerile i memoriile din care rezult date de interes mediatic, alte date care pot
interesa conducerea Ministerului Public, precum i cele transmise de autoritile publice
centrale sub semntura unui demnitar ori transmise de Ministerul Justiiei vor fi prezentate
procurorului general pentru a dispune.
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ART. 144. Cazuri speciale
(1) Corespondena cu meniunea "personal" sau "confidenial" va fi predat
nedesfcut destinatarului.
(2) Se va prezenta procurorului general, indiferent de modul în care a fost adresat,
corespondena privind:
a) comportarea personalului din unitile Ministerului Public în exercitarea atribuiilor
de serviciu i în societate;
b) scrisorile prin care se sesizeaz c s-au fcut reveniri repetate la memorii depuse
anterior i în mod nejustificat nu s-a primit rspuns;
c) înclcarea ordinii de drept de ctre alte autoriti publice;
d) alte lucrri care, prin coninutul lor deosebit, impun informarea procurorului
general.
ART. 145. Înregistrarea corespondenei
Grefierii anume desemnai din cadrul Serviciului de registratur general, gref,
arhiv i relaii cu publicul vor înregistra corespondena dup cum urmeaz:
a) corespondena care are ca obiect plângeri, comunicri de evenimente i alte date
privind activitatea parchetelor, comunicri de situaii statistice sau alte situaii, lucrri
periodice, analize, propuneri, lucrri în legtur cu activitatea economic-administrativ,
corespondena oficial primit de la autoriti i instituii publice, precum i corespondena
obinuit se înregistreaz în ordine cronologic în Registrul de intrare-ieire a
corespondenei (R-15) i va primi numere cu so;
b) denunuri, sesizri, reclamaii, cereri, plângeri i memorii, altele decât cele penale,
se înregistreaz în Registrul de eviden a cererilor, reclamaiilor, sesizrilor, plângerilor i
memoriilor adresate parchetului (R-34), dându-se numere de înregistrare fr so.
ART. 146. Lucrri comune
Lucrrile care urmeaz s fie trimise spre rezolvare la dou sau mai multe secii se
multiplic, dup caz, integral sau parial i se predau acestora potrivit rezoluiei de
repartizare.
ART. 147. Lucrrile care se rein la cabinetele conducerii Parchetului de pe
lâng Înalta Curte de Casaie i Justiie
(1) Lucrrile care se rein la cabinetele conducerii Parchetului de pe lâng Înalta
Curte de Casaie i Justiie se înregistreaz de ctre grefieri în registrul de intrare-ieire la
corespondena obinuit. Pe aceste lucrri se aplic tampila de înregistrare, iar în registru
i pe lucrare, în dreptul numrului de înregistrare, se menioneaz indicativul "C" i un
numr dup cum urmeaz: "C 1" pentru procurorul general, "C 2" pentru prim-adjunctul
procurorului general i "C 3" pentru adjunctul procurorului general.
(2) Dup înregistrare lucrrile se predau spre rezolvare potrivit rezoluiei, sub
semntur.
(3) Documentele ce conin informaii clasificate se înregistreaz la Serviciul de
documente clasificate.
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ART. 148. Corespondena primit de direcii/secii
(1) Corespondena primit de direcii/secii de la Secia de resurse umane i
documentare se selecteaz de grefierii efi ai direciei/seciilor i se identific lucrrile
anterioare în cazul când corespondena nou-primit are legtur sau se refer la astfel de
lucrri.
(2) Întreaga coresponden se prezint spre examinare procurorului ef
direcie/secie, care repartizeaz apoi lucrrile persoanei sau persoanelor competente s le
rezolve.
(3) Corespondena primit de procurorii efi direcii/secii în condiiile prevzute de
alin. (2) se repartizeaz i se pred dup examinare grefierilor efi ai direciilor/seciilor
pentru a fi înregistrat i transmis spre soluionare sau se pred, când este cazul,
conducerii Parchetului de pe lâng Înalta Curte de Casaie i Justiie spre informare.
ART. 149. Înregistrarea corespondenei
(1) Înregistrarea corespondenei la direcie/secii dup examinarea i repartizarea
acesteia de ctre procurorii efi se face dup cum urmeaz:
a) corespondena care are ca obiect categoriile cuprinse la art. 128 din prezentul
regulament, cu excepia plângerilor i denunurilor penale, se înregistreaz potrivit
prevederilor aceluiai text. Dup înscrierea numrului de înregistrare se va trece indicativul
dosarului, potrivit nomenclatorului indicator (exemplu: nr. 10/IV/1/2014);
b) propunerile, sesizrile, reclamaiile, cererile, plângerile i memoriile persoanelor
fizice i juridice se înregistreaz în registrul de eviden a acestora. Dup înscrierea
numrului de înregistrare se va trece indicativul dosarului, potrivit nomenclatorului indicator;
c) plângerile i denunurile penale, precum i dosarele de la organele de cercetare
penal în care plângerile i denunurile au fost fcute direct acestora se înregistreaz în
ordine cronologic în Registrul de eviden a activitii de urmrire penal i de
supraveghere a acesteia (R-4). Dup înscrierea numrului de înregistrare se va meniona în
registru i pe lucrare indicativul "P" (penal). Repartizarea pe dosare potrivit nomenclatorului
indicator în vederea arhivrii se face dup soluionare;
d) lucrrile efectuate din oficiu se înregistreaz potrivit prevederilor lit. a) - c), în raport
cu coninutul lor.
(2) Când pe parcursul soluionrii sau dup soluionare unele lucrri înregistrate iniial
potrivit prevederilor alin. (1) lit. a) - d) îi schimb caracterul, acestea se reînregistreaz
potrivit noii repartizri.
ART. 150. Registrul opis alfabetic pentru identificarea dosarelor/lucrrilor
În scopul identificrii cu uurin a lucrrilor i dosarelor, înregistrarea lucrrilor din
categoria celor prevzute la art. 145 i 149 din prezentul regulament se va face i în
Registrul opis alfabetic pentru identificarea dosarelor/lucrrilor (R-30).
ART. 151. Documente în form electronic
Dispoziiile acestei seciuni se aplic i documentelor în form electronic.
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SECIUNEA a 4-a
Grefa
ART. 152. Atribuii
Grefa constituie compartimentul auxiliar de specialitate la toate parchetele care
efectueaz urmtoarele operaiuni:
a) completarea formularelor statistice, centralizarea i stocarea computerizat a
datelor statistice, potrivit Hotrârii nr. 69/2014 a Plenului Consiliului Superior al Magistraturii;
b) folosirea, pstrarea i evidena tampilelor, sigiliilor, imprimatelor, rechizitelor i a
altor materiale din dotare;
c) calcularea cheltuielilor judiciare avansate de stat i evidena punerii în executare a
ordonanelor prin care s-a dispus plata de cheltuieli judiciare i amenzi judiciare;
d) dactilografierea sau tehnoredactarea lucrrilor întocmite în cadrul sectoarelor de
activitate.
SECIUNEA a 5-a
Arhiva
Evidena, selectarea, micarea i casarea în condiiile legii a documentelor
pstrate în arhiv
ART. 153. Predarea la arhiv
(1) Documentele de arhiv pstrate de compartimentele de gref ale parchetelor timp
de un an se depun la arhiv pe baza inventarelor întocmite, cu menionarea termenelor de
pstrare, potrivit nomenclatorului arhivistic naional prevzut în anexa nr. 1 la Legea
Arhivelor Naionale nr. 16/1996, cu modificrile i completrile ulterioare.
(2) Înainte de predarea la arhiv, se verific fiecare document i se scot din dosare
actele de proprietate, studii, legitimare i celelalte acte oficiale emise de alte autoriti,
acestea urmând s fie restituite, sub semntur, celor îndreptii i reinându-se copii
certificate sub semntur de persoana care a restituit actul. De asemenea, la cererea
persoanelor interesate, fie instituii sau autoriti publice, fie persoane fizice ori juridice, se
restituie orice act sau document aflat în original la dosar.
(3) La Parchetul de pe lâng Înalta Curte de Casaie i Justiie dosarele se pstreaz
în arhivele direciilor/seciilor timp de un an, dup care se predau la arhiva general unde se
pstreaz pe perioadele de timp prevzute de dispoziiile legale.
(4) Arhivarea i pstrarea lucrrilor înregistrate i reinute la cabinetele conducerii
Parchetului de pe lâng Înalta Curte de Casaie i Justiie, cu excepia lucrrilor ce conin
informaii clasificate, se fac de grefierii care îi desfoar activitatea la cabinete.
ART. 154. Dosarul arhivistic
(1) La soluionarea dosarului, în vederea predrii acestuia la gref, grefierul ef ori
grefierul anume desemnat aaz documentele existente în fiecare dosar în ordine
cronologic sau cea prevzut în reglementrile interne, le numeroteaz i le coase sau le
leag în coperte de carton, în aa fel încât s se asigure citirea complet a textelor, a
datelor calendaristice i a rezoluiilor. Din dosar se îndeprteaz agrafele, clemele i acele.
(2) Pe coperta dosarului se menioneaz denumirea parchetului i a compartimentului
de activitate, indicativul din nomenclatorul arhivistic, termenul de pstrare, problema la care
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se refer, numrul de file i numrul ordinului, potrivit anexei nr. 4 la Legea Arhivelor
Naionale nr. 16/1996, cu modificrile i completrile ulterioare.
(3) Pe o fil adugat la sfâritul dosarului, respectiv dup ultima meniune scris din
cuprinsul registrelor i condicilor, salariatul care gestioneaz arhiva menioneaz: "prezentul dosar
(registru, condic etc.) conine ... file" (în cifre i litere), aplic tampila rotund i semneaz.
ART. 155. Inventarul
Pentru dosarele cu termen de pstrare permanent inventarul se întocmete în 4
exemplare, iar pentru cele cu termen de pstrare temporar, în 3 exemplare. Din fiecare
inventar câte un exemplar rmâne la grefierul ef, iar celelalte se pstreaz în arhiv
împreun cu dosarele.
ART. 156. Inventare separate
Pentru registre, condici i alte documente preconstituite se întocmete un inventar
separat pe termene de pstrare.
ART. 157. Evidena inventarelor
Salariatul care rspunde de arhiv este obligat s in evidena inventarelor pentru
documentele intrate în arhiv i a micrii documentelor, completând rubricile din Registrul
de eviden a intrrilor i ieirilor unitilor arhivistice (R-31), potrivit modelului din anexa nr.
4 la Legea Arhivelor Naionale nr. 16/1996, cu modificrile i completrile ulterioare.
ART. 158. Verificarea inventarelor
La primirea documentelor în arhiv se verific dac inventarul este întocmit
corespunztor i dac îndeplinete condiiile prevzute de Legea Arhivelor Naionale nr.
16/1996, cu modificrile i completrile ulterioare, i de prezentul regulament.
ART. 159. Pstrarea în arhiv
Documentele se pstreaz în arhiv pe compartimente de activitate, pe termene de
pstrare i în ordine cronologic a numerelor de înregistrare a dosarelor. Documentele cu
termen de pstrare permanent se pstreaz separat de cele cu termene temporare.
ART. 160. Grefierii arhivari
(1) Grefierii arhivari sunt gestionarii documentelor arhivate i ai informaiilor cuprinse
în aceste documente. Acetia rspund în condiiile legii i în limita atribuiilor pe care le au
de conservarea arhivei i de pstrarea confidenialitii informaiilor cuprinse în arhiv.
(2) Persoanele menionate la alin. (1) îndeplinesc sarcinile prevzute de lege privind
predarea documentelor în arhiv, pstrarea, selecionarea i eliminarea acestora, precum i
cele prevzute în fia postului.
ART. 161. Eliberarea i consultarea documentelor
(1) Eliberarea de dosare i de documente din dosarele arhivate, obinerea de copii ale
acestor documente, precum i consultarea lor se realizeaz numai pe baza aprobrii scrise
a conductorului unitii care deine arhiva.
(2) Consultarea documentelor depozitate în arhiva general a Parchetului de pe lâng
Înalta Curte de Casaie i Justiie, eliberarea acestora, precum i obinerea de copii se fac
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cu aprobarea procurorului ef al Seciei de resurse umane i documentare. În cazul în care
consultarea nu este permis, solicitantul poate face plângere la procurorul general al
Parchetului de pe lâng Înalta Curte de Casaie i Justiie.
(3) La cererea persoanelor îndreptite conductorul parchetului, respectiv procurorul
ef al Seciei de resurse umane i documentare, poate aproba restituirea ctre acestea de
documente din arhiv sau poate dispune încredinarea de documente altor organe ale
statului sau altor parchete. Documentul restituit sau încredinat se înlocuiete în arhiv cu o
copie conform.
(4) Eliberarea documentelor originale se consemneaz în Registrul de depozit (R-35).
(5) Toate consultrile lucrrilor din arhiv, precum i eliberarea de copii se
evideniaz într-un registru inut prin grija grefierului arhivar. Acest registru va fi cuprins în
inventar i va avea termen de pstrare permanent.
ART. 162. Comisia de selecionare
(1) Documentele de arhiv al cror termen de pstrare stabilit în nomenclatorul
arhivistic a expirat se prezint comisiei de selecionare constituite potrivit Legii Arhivelor
Naionale nr. 16/1996, cu modificrile i completrile ulterioare.
(2) Comisia de selecionare este compus din preedinte, secretar i un numr impar
de membri, numii de conductorul parchetului din rândul procurorilor i al grefierilor.
(3) La Parchetul de pe lâng Înalta Curte de Casaie i Justiie membrii comisiei sunt
desemnai prin ordin al procurorului general, la propunerea procurorului ef al Seciei de
resurse umane i documentare.
(4) Preedintele comisiei de selecionare va fi numit din rândul procurorilor.
(5) Salariatul care rspunde de arhiv va fi numit secretar al comisiei de selecionare.
Acesta are obligaia s pregteasc din timp materialul arhivistic pe care urmeaz s-l
prezinte comisiei, s prezinte explicaiile necesare în legtur cu selecionarea arhivei i s
duc la îndeplinire hotrârile comisiei.
ART. 163. Selecionarea documentelor
Dup expirarea termenului de pstrare, la cererea secretarului comisiei, preedintele
convoac comisia de selecionare. Aceasta verific dac documentele înscrise în inventar
au fost bine încadrate în termenele de pstrare i avizeaz eliminarea lor, putând s
prelungeasc termenul de pstrare a unor lucrri, dac este cazul.
ART. 164. Rectificri în inventar
În cazul în care comisia de selecionare constat c s-au produs greeli în stabilirea
termenelor de pstrare, va face rectificrile necesare în inventar. Dac este cazul, se
întocmesc inventare separate care se anexeaz la inventarul iniial.
ART. 165. Selecionarea altor documente
(1) Selecionarea altor documente care nu au fost constituite potrivit nomenclatorului
arhivistic se face dup ce acestea au fost puse în ordine i inventariate. Comisia de
selecionare examineaz documentele i stabilete, dup caz, pstrarea sau înlturarea lor
ca nefolositoare.
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(2) Pentru documentele ce se propun a fi înlturate din arhiv se întocmete procesverbal dup modelul din anexa nr. 5 la Legea Arhivelor Naionale nr. 16/1996, cu
modificrile i completrile ulterioare, menionându-se anii în care au fost create
documentele, compartimentele de activitate în care au fost create i numrul curent al
dosarelor din inventar.
ART. 166. Documentele care nu au termen de pstrare
Documentele care nu au termen de pstrare prevzut în nomenclatorul arhivistic se
înltur pe baza unui proces-verbal în care se menioneaz categoria de documente,
numrul acestora i anii extremi, fcându-se meniuni despre lipsa lor de valoare
documentar i practic.
ART. 167. Documentele selecionate
Documentele rmase dup selecionare se predau filialei judeene a Arhivelor
Naionale, respectiv a municipiului Bucureti, la termenele i în condiiile prevzute în Legea
Arhivelor Naionale nr. 16/1996, cu modificrile i completrile ulterioare. Odat cu predarea
se depun i dou exemplare din inventarul definitiv.
ART. 168. Criterii de selecie
La selecionarea arhivei se va avea în vedere s fie identificate i reinute toate
documentele care au importan istoric, documentar i cele a cror utilitate practic nu a
încetat.
ART. 169. Selecionarea sigiliilor i tampilelor
(1) Sigiliile i tampilele scoase din uz, confecionate din metal, care au stem i
denumirea complet a parchetelor, pstrate în arhiv, se depun la filialele judeene ale
Arhivelor Naionale, respectiv a municipiului Bucureti, într-un singur exemplar; celelalte
exemplare, precum i sigiliile i tampilele de cauciuc scoase din uz se depun la Secia de
resurse umane i documentare din cadrul Parchetului de pe lâng Înalta Curte de Casaie i
Justiie.
(2) Sigiliile i tampilele scoase din uz se iau în eviden în Registrul de eviden a
sigiliilor i a tampilelor (R-32), într-o seciune separat, potrivit modelului prevzut în anexa
nr. 4 la Legea Arhivelor Naionale nr. 16/1996, cu modificrile i completrile ulterioare, i se
pstreaz în arhiv.
ART. 170. Dotarea arhivei
(1) Conductorii parchetelor sunt obligai s urmreasc pstrarea în condiii
corespunztoare a documentelor i s ia msuri care s împiedice degradarea, distrugerea
sau sustragerea acestora. De asemenea, sunt obligai s asigure dotarea camerelor de
depozitare a arhivei cu mijloace adecvate de pstrare a documentelor i de prevenire a
incendiilor.
(2) Se interzic introducerea i pstrarea în camerele de depozitare a arhivei a
materialelor inflamabile, explozive sau toxice ori a altor materiale periculoase, instabile sau
perisabile.
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ART. 171. Controlul arhivei
Secia de resurse umane i documentare din cadrul Parchetului de pe lâng Înalta
Curte de Casaie i Justiie exercit controlul i îndrumarea activitilor ce se desfoar în
legtur cu arhiva la celelalte parchete.
SECIUNEA a 6-a
Evidena activitii parchetului
ART. 172. inerea evidenei
(1) Înregistrrile în registrele i condicile existente la fiecare parchet se in, de regul,
pe suport de hârtie.
(2) Evidena se poate ine i în sistem informatizat în funcie de posibilitile tehnice
ale parchetelor.
(3) Evidena în sistem informatizat se pstreaz i pe suport de hârtie, prin listarea
periodic a înregistrrilor i legarea lor în mape distincte.
ART. 173. Registre i condici
Pentru evidena activitii, toate parchetele întocmesc i pstreaz urmtoarele
registre i condici:
A. Registre:
1. Registrul de eviden a ordinelor cu caracter normativ ale ministrului justiiei i ale
procurorului general al Parchetului de pe lâng Înalta Curte de Casaie i Justiie (Partea
I)/Registrul de eviden a ordinelor, deciziilor i a altor dispoziii ale organelor de conducere
centrale i locale (Partea a II-a) (R-3).
2. Registrul de eviden a activitii de urmrire penal i de supraveghere a acesteia
(R-4).
3. Registrul de eviden a msurilor preventive dispuse în cursul urmririi penale (R5).
4. Registrul de eviden privind metodele speciale de supraveghere i cercetare (R6).
5. Registrul special privind msurile de protecie a persoanelor vtmate, prilor
civile, martorilor, investigatorilor sub acoperire, informatorilor i a colaboratorilor (R-7).
6. Registrul de eviden a cererilor de încuviinare a efecturii percheziiei (R-8).
7. Registrul de eviden a plângerilor formulate împotriva msurilor i actelor de
urmrire penal, precum i împotriva soluiilor procurorului (R-9).
8. Registrul de eviden a infirmrilor, redeschiderilor i restituirilor de la instan (R10).
9. Registrul de eviden a valorilor i corpurilor delicte (R-11).
10. Registrul de eviden i punere în executare a obligaiilor dispuse în cazul
renunrii la urmrirea penal i a cheltuielilor judiciare (R-12).
11. Registrul de eviden a cilor de atac exercitate de procuror (R-13).
12. Registrul de inventar al bibliotecii (R-14).
13. Registrul de intrare-ieire a corespondenei (R-15).
14. Registrul de eviden a informaiilor strict secrete de importan deosebit (R-16).
15. Registrul de eviden a informaiilor strict secrete i secrete (R-17).
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16. Registrul de eviden a informaiilor secrete de serviciu (R-18).
17. Registrul unic de eviden a registrelor, condicilor, borderourilor i a caietelor
pentru însemnri clasificate (R-19).
18. Registrul de eviden a informaiilor clasificate multiplicate (R-20).
19. Registrul de eviden a certificatelor de securitate/autorizaiilor de acces la
informaii clasificate (R-21).
20. Registrul de eviden a autorizaiilor speciale (R-22).
21. Registrul documentelor UE/NATO (R-23).
22. Registrul de dactilografiere (R-24).
23. Registrul de incidente de securitate (R-25).
24. Registrul de eviden a vizitatorilor în cadrul mediului de securitate local (R-26).
25. Registrul de eviden a mediilor de stocare SI (R-27).
26. Registrul jurnal de evenimente pentru evidena incidentelor, verificrilor,
controalelor i testrilor în cadrul SI (R-28).
27. Registrul imprimant/salvarea informaiilor pe medii electronice de stocare (R-29).
28. Registrul opis alfabetic pentru identificarea dosarelor/lucrrilor (R-30).
29. Registrul de eviden a intrrilor i ieirilor unitilor arhivistice (R-31).
30. Registrul de eviden a sigiliilor i tampilelor (R-32).
31. Registrul de audien (R-33).
32. Registrul de eviden a cererilor, reclamaiilor, sesizrilor, plângerilor i memoriilor
adresate parchetului (R-34).
33. Registrul de depozit (R-35).
34. Registrul de eviden a salariailor care au avut acces în unitate ori au rmas
dup terminarea programului normal de lucru (R-36).
35. Registrul de eviden a persoanelor care au acces în unitate (R-37).
36. Registrul de eviden pentru înregistrarea cererilor i rspunsurilor privind accesul
la informaiile publice (R-38).
37. Registrul de control (R-39).
38. Registrul de eviden a sanciunilor aplicate salariailor (cu excepia procurorilor)
(R-40).
39. Registrul numerelor de inventar (R-49).
40. Registrul inventar (R-50).
41. Registrul jurnal (R-51).
B. Condici:
1. Condica de eviden a dosarelor i lucrrilor procurorilor (C-1).
2. Condica de eviden a cauzelor cu autori neidentificai (C-2).
3. Condica de eviden a documentelor/suporturilor care se arhiveaz/pstreaz
conform art. 142 alin. (6) i art. 143 alin. (2) din Codul de procedur penal (C-3).
4. Condica de eviden a folosirii materialelor de criminalistic (C-4).
4. Condica de prezen (C-5).
5. Condica de coresponden (C-6).
6. Condica de eviden sumar (C-7).
7. Condica de eviden a lucrrilor salariailor (cu excepia procurorilor) (C-8)
8. Condica de predare-primire a documentelor clasificate (C-9).
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9. Condica de predare-primire a cheilor de la încperile i containerele de securitate
(C-10).
10. Borderoul de coresponden clasificat (C-11).
ART. 174. Registre la Parchetul de pe lâng Înalta Curte de Casaie i Justiie
Parchetul de pe lâng Înalta Curte de Casaie i Justiie va ine i urmtoarele
registre:
1. Registrul de eviden a ordinelor cu caracter normativ ale procurorului general al
Parchetului de pe lâng Înalta Curte de Casaie i Justiie (R-1).
2. Registrul de eviden a ordinelor i a deciziilor cu caracter individual ale
procurorului general al Parchetului de pe lâng Înalta Curte de Casaie i Justiie (R-2).
3. Registrul opis alfabetic de eviden a salariailor (R-41).
4. Registrul de eviden a legitimaiilor de serviciu (R-42).
5. Registrul de comenzi la tipografie (R-43).
6. Registrul de eviden a parcului auto (R-44).
7. Registrul de micare a autovehiculelor (R-45).
8. Registrul de eviden a accidentelor de circulaie (R-46).
ART. 175. Alte registre i condici
(1) Parchetul de pe lâng Înalta Curte de Casaie i Justiie i parchetele de pe lâng
tribunale i curile de apel vor mai ine:
1. Registrul de cas (R-47).
2. Registrul pentru evidena ordinelor de plat (R-48).
(2) Parchetele de pe lâng curile de apel vor ine i Registrul de eviden a
legitimaiilor de serviciu (R-42), precum i Registrul de eviden a parcului auto (R-44) i
Registrul de micare a autovehiculelor (R-45).
(3) Pentru evidena activitii parchetelor vor fi inute orice alte registre prevzute de
lege sau stabilite de Consiliul Superior al Magistraturii.
(4) Registrele i condicile prevzute la art. 173 lit. A) pct. 4-5, 7, 14-21 i 39, art. 173
lit. B) pct. 1-4 i 7-10, art. 174 pct. 1-2, 5-6 i art. 175 alin. (1) pct. 1 i 2 din prezentul
regulament nu sunt destinate publicitii.
(5) Registrele i condicile prevzute la art. 173 – 175 din prezentul regulament au
coninutul stabilit prin acte normative speciale sau prin ordin al procurorului general al
Parchetului de pe lâng Înalta Curte de Casaie i Justiie.
SECIUNEA a 7-a
Calcularea cheltuielilor judiciare avansate de stat i evidena punerii în
executare a ordonanelor prin care s-a dispus plata de cheltuieli judiciare i amenzi
judiciare
ART. 176. Recuperarea cheltuielilor judiciare
(1) Grefierii efi i prim-grefierii, sub îndrumarea procurorilor care efectueaz
urmrirea penal sau supravegherea acesteia, vor asigura, potrivit dispoziiilor Codului de
procedur penal, recuperarea cheltuielilor judiciare avansate de stat cu ocazia efecturii
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urmririi penale i punerea în executare a ordonanelor prin care s-a dispus amenda
judiciar prevzut de Codul penal.
(2) Evidena cheltuielilor judiciare i a amenzilor judiciare se ine în Registrul de
eviden i punere în executare a obligaiilor dispuse în cazul renunrii la urmrirea penal
i a cheltuielilor judiciare (R-12), completându-se rubricaia în raport de situaia concret.
ART. 177. Stabilirea cheltuielilor judiciare
Stabilirea cheltuielilor judiciare se face potrivit procedurii prevzute prin ordinul
procurorului general al Parchetului de pe lâng Înalta Curte de Casaie i Justiie.
ART. 178. Evidena i modul de punere în executare a ordonanelor
(1) Conductorii parchetelor vor controla, direct sau prin procurori desemnai,
evidena i modul de punere în executare a ordonanelor prin care s-au stabilit amenzi sau
cheltuieli judiciare.
(2) Departamentul economico-financiar i administrativ din cadrul Parchetului de pe
lâng Înalta Curte de Casaie i Justiie va urmri, cu ocazia controalelor economice
efectuate, modul în care se pun în executare ordonanele prin care s-a dispus aplicarea de
amenzi sau obligarea la cheltuieli judiciare i va propune msurile de înlturare a neregulilor
constatate.
SECIUNEA a 8-a
Gestionarea corpurilor delicte i a valorilor
ART. 179. Evidena corpurilor delicte
(1) Evidena corpurilor delicte, precum i a celorlalte mijloace de prob ridicate de
procuror i care nu pot fi ataate la dosar se asigur de parchete prin tehnicienii criminaliti
sau, dup caz, prin grefierii anume desemnai de conductorii parchetelor. Acetia
semneaz de luarea în primire a corpurilor delicte i a celorlalte mijloace de prob, le
înregistreaz în Registrul de eviden a valorilor i corpurilor delicte (R-11) i rspund de
securitatea depozitrii, precum i de buna pstrare i conservare a acestora.
(2) Primirea, pstrarea i eliberarea corpurilor delicte se fac de ctre grefierii cu funcii
de conducere sau de un alt grefier desemnat de conductorii parchetelor, cu respectarea
condiiilor legale privind ocuparea unei funcii cu atribuii de gestiune.
(3) Primirea obiectelor se face pe baz de proces-verbal în care se vor specifica
elementele i caracteristicile de identificare, calitatea sau valoarea lor. În cazul primirii prin
pot, obiectele se identific dup datele înscrise în inventarul însoitor.
(4) În registrul de eviden se va face descrierea amnunit a obiectelor primite,
artându-se starea calitativ, materialul din care sunt confecionate, dimensiunile, greutatea,
marca de fabric, seria, culoarea, precum i orice alte elemente de identificare pentru a se
evita confuzia sau posibilitatea de înlocuire. În acelai sens se va proceda la înregistrarea
video a corpurilor delicte i a celorlalte mijloace de prob prevzute în alineatele
precedente. Suportul material al înregistrrii video se înregistreaz separat în Registrul de
eviden a valorilor i corpurilor delicte (R-11).
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ART. 180. Depozitarea corpurilor delicte
Pentru depozitarea în condiii de securitate i bun conservare a corpurilor delicte i a
celorlalte mijloace de prob, la parchete se amenajeaz încperi speciale i se procur case
de fier i dulapuri metalice anume destinate.
ART. 181. Pstrarea corpurilor delicte
(1) Pstrarea corpurilor delicte se va face în deplin securitate, obiectele de valori
mari fiind inute în case de fier sau în dulapuri metalice cu încuietori speciale. Fiecare obiect
va avea ataat o etichet pe care se va nota numrul dosarului i poziia din registrul de
eviden.
(2) Obiectele cu volum mic se ambaleaz în pungi sau plicuri pe care se vor nota
datele de identificare.
ART. 182. Pstrarea obiectelor de valoare
(1) Metalele sau pietrele preioase ori obiectele confecionate din acestea i
mijloacele de plat strine se depun la cea mai apropiat instituie bancar competent.
(2) Titlurile de valoare interne, obiectele de art sau de muzeu i coleciile de valoare
se predau spre pstrare instituiilor de specialitate.
(3) Obiectele prevzute în alin. (1) i (2) se predau în termen de 48 de ore de la
ridicare. Dac obiectele sunt strict necesare urmririi penale, depunerea se face ulterior, dar
nu mai târziu de 48 de ore de la rezolvarea cauzei de ctre procuror, dup terminarea
urmririi penale.
(4) Dac sunt strict necesare urmririi penale, i pe mai departe în procedura de
camer preliminar sau de judecat, obiectele prevzute în alin. (1) i (2) se predau
judectorului de camer preliminar sau instanei în termen de 48 de ore de la emiterea
rechizitoriului sau a acordului de recunoatere a vinoviei.
(5) Sumele de bani ridicate de procuror în cursul urmririi penale de la deintori se
consemneaz pe numele celui de la care s-au ridicat i la dispoziia organului judiciar.
(6) La camera de corpuri delicte se pstreaz în eviden copii ale recipiselor de
consemnare a sumelor de bani i actele de depunere a valorilor la instituiile de specialitate,
iar recipisele în original se depun la dosar.
ART. 183. Recipisele de consemnare / Msuri finale
(1) Recipisele de consemnare la CEC BANK - S.A. care sunt ataate de ctre
organele de urmrire penal la dosar vor fi preluate de grefierii cu funcii de conducere sau
de un alt grefier care va lsa în locul lor o not semnat i datat; aceste documente se vor
înregistra în Registrul de eviden a valorilor i corpurilor delicte (R-11).
(2) La sfâritul fiecrui an, dup ultima înregistrare se va încheia un proces-verbal
care va cuprinde: numrul poziiilor înregistrate, numrul poziiilor lichidate, precum i
numrul poziiilor nelichidate, stabilite cu ocazia inventarierii, care urmeaz a se reporta prin
reînregistrare la începutul anului urmtor.
ART. 184. Predarea unor corpuri delicte
(1) Bunurile perisabile se predau de urgen, în condiiile legii, unitilor comerciale,
potrivit profilului activitii, în vederea valorificrii.
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(2) Sumele de bani rezultate din valorificare se consemneaz, dup caz, pe numele
suspectului, inculpatului sau prilor responsabile civilmente i la dispoziia organului judiciar
care a dispus ridicarea bunurilor.
(3) Activitatea de eviden, depozitare, pstrare i restituire a obiectelor de valoare
este controlat trimestrial de adjunctul conductorului parchetului sau de alt procuror
desemnat de acesta.
ART. 185. Obiecte periculoase
Armele de foc, muniiile i materialele explozive, radioactive, toxice sau stupefiante,
care sunt mijloace materiale de prob, se predau de îndat pe baz de proces-verbal
organelor de poliie din localitatea unde îi are sediul parchetul.
ART. 186. Predarea corpurilor delicte la instan
(1) În cazurile în care se dispune trimiterea în judecat sau sesizarea instanei în
vederea confiscrii, corpurile delicte i celelalte mijloace materiale de prob se predau
instanei de judecat odat cu dosarul cauzei, fcându-se meniune despre aceasta în actul
de sesizare. În adresa de trimitere a dosarului se enumer i se descriu obiectele respective
cu datele din procesul-verbal de primire i depunere la camera de corpuri delicte a
parchetului sau poliiei.
(2) Predarea la instan a dosarului, împreun cu corpurile delicte i celelalte mijloace
materiale de prob ori cu documentele de depunere a corpurilor delicte la instituii de
specialitate sau la bnci, se face sub luare de semntur în Condica de coresponden, cu
meniunea expres a primirii atât a dosarului, cât i a corpurilor delicte, dup care se
opereaz scderea în Registrul de eviden a valorilor i corpurilor delicte (R-11).
ART. 187. Restituirea corpurilor delicte
(1) Restituirea corpurilor delicte se face dup expirarea termenului de formulare a
plângerii împotriva soluiei procurorului de netrimitere în judecat.
(2) Dac s-a formulat plângere împotriva soluiei, restituirea sau pstrarea corpurilor
delicte se face în condiiile i ctre persoanele specificate în hotrârea judectoreasc, dup
rmânerea definitiv a acesteia.
(3) În cazul în care restituirea nu se poate face persoanei creia i-au aparinut
bunurile, acestea vor fi valorificate în condiiile stabilite prin lege.
ART. 188. Controlul financiar
Departamentul economico-financiar i administrativ i Direcia de audit public intern
din cadrul Parchetului de pe lâng Înalta Curte de Casaie i Justiie, cu ocazia aciunilor de
control financiar, vor verifica modul în care sunt respectate prevederile legale în activitatea
de eviden i de gestionare a corpurilor delicte i a celorlalte mijloace materiale de prob.
ART. 189. Alte dispoziii
(1) Se interzice folosirea sub orice form a obiectelor care constituie mijloace
materiale de prob în alte scopuri decât cele prevzute de lege sau dobândirea acestora cu
ocazia valorificrii lor.
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(2) Dispoziiile art. 179-181 se aplic în mod corespunztor pentru pstrarea în
condiii de confidenialitate a Registrului de eviden privind metodele speciale de
supraveghere i cercetare (R-6), a Registrului special privind msurile de protecie a
persoanelor vtmate, prilor civile, martorilor, investigatorilor sub acoperire, informatorilor
i a colaboratorilor (R-7), a suporturilor care conin rezultatul activitilor de supraveghere
tehnic, precum i a altor documente care impun pstrarea în astfel de condiii, fr s
constituie documente clasificate.
SECIUNEA a 9-a
Dactilografierea sau tehnoredactarea lucrrilor întocmite în cadrul sectoarelor
de activitate
ART. 190. Dactilografierea sau tehnoredactarea
(1) Grefierii cu funcii de conducere asigur dactilografierea sau tehnoredactarea la
timp i în condiii de calitate a lucrrilor efectuate în cadrul activitii parchetelor.
(2) În funcie de volumul de activitate din fiecare parchet, unul sau mai muli grefieri
pot fi anume desemnai s dactilografieze sau s tehnoredacteze i actele procedurale.
(3) Lucrrile vor fi dactilografiate sau tehnoredactate cu ajutorul mijloacelor tehnice
din dotarea parchetelor.
(4) Lucrrile dactilografiate sau tehnoredactate, pe suport hârtie sau pe suport
magnetic, inclusiv conceptele, se restituie de grefieri grefierilor cu funcii de conducere zilnic,
la sfâritul programului de lucru sau cel mai târziu a doua zi la începutul programului de
lucru.
(5) Grefierii cu funcii de conducere au obligaia s predea de îndat lucrrile
dactilografiate sau tehnoredactate, pe suport hârtie sau pe suport magnetic, celor care le-au
întocmit, evideniindu-se i verificându-se activitatea zilnic a fiecrui grefier.
(6) Grefierii au obligaia s întrein mijloacele tehnice din dotare în bune condiii i s
ia msurile adecvate pentru sigurana acestora, atât în timpul, cât i în afara programului de
lucru.
(7) Lucrrile dactilografiate sau tehnoredactate vor conine în subsolul textului ultimei
file iniialele persoanei care le-a redactat, data redactrii, numrul de exemplare i numrul
de file dactilografiate.
ART. 191. Formularele statistice
Modul de completare a formularelor statistice, de centralizare i stocare
computerizat a datelor statistice se stabilete prin hotrâre a Consiliului Superior al
Magistraturii
ART. 192. tampilele, sigiliile i imprimatele
Modul de folosire, pstrare i eviden a tampilelor, sigiliilor, imprimatelor,
rechizitelor i a altor materiale din dotare se stabilete prin ordin al procurorului general al
Parchetului de pe lâng Înalta Curte de Casaie i Justiie.
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SECIUNEA a 10-a
Organizarea activitii de documentare juridic
ART. 193. Coordonarea i controlul activitii de documentare juridic
(1) Activitatea de documentare juridic este organizat, la parchete, în cadrul grefei,
fiind coordonat i controlat de ctre conductorul parchetului, cu excepia Parchetului de
pe lâng Înalta Curte de Casaie i Justiie unde funcioneaz Biblioteca.
(2) Conductorii parchetelor ordonatori de credite vor lua msuri pentru completarea
fondului de documentare juridic.
ART. 194. Fondurile de tiprituri
(1) Fondurile de tiprituri aflate în dotarea parchetelor se înregistreaz i se
pstreaz dup cum urmeaz:
a) Monitorul Oficial al României, Partea I, se pstreaz în mape cu clasor, în ordine
cronologic; mapele se in la bibliotec atât timp cât este necesar, dup care pot fi inute la arhiv;
b) crile din bibliotec se înscriu în registrul de inventar, potrivit normelor de
înregistrare stabilite;
c) publicaiile periodice vor fi înscrise într-un registru de inventar propriu; la primirea
fiecrui numr de revist, acesta va fi înregistrat pe pagina rezervat publicaiei respective.
Totodat, se va meniona pe pagina de titlu a publicaiei numrul de ordine din registrul de
inventar.
(2) Crile i revistele din fondul bibliotecii pot fi împrumutate numai personalului
parchetelor.
(3) Crile i revistele împrumutate se înscriu în registrul de împrumut, în care fiecare
cititor va avea partida sa pe o fil separat. Cei vinovai de deteriorarea sau pierderea
lucrrilor împrumutate vor fi obligai la plata contravalorii acestora, potrivit normelor legale.
(4) Asupra activitii bibliotecii se va întocmi o dat pe an o dare de seam statistic.
(5) Compartimentele de documentare juridic pot fi gestionate de un grefier
documentarist sau de un grefier desemnat de conductorul parchetului.
(6) Gestionarul bibliotecii are obligaia s urmreasc permanent ca toate publicaiile
periodice la care parchetul este abonat s fie primite cu regularitate i înregistrate în
registrul de inventar.
(7) Abonamentele la Monitorul Oficial al României, la coleciile de legi i revistele
juridice se fac de ctre parchetele de pe lâng curile de apel i tribunale.
(8) Modelul registrului de inventar al bibliotecii, al registrului de împrumut i al drii de
seam asupra activitii bibliotecii sunt cele stabilite de instituiile competente.
ART. 195. Fondul documentar
(1) Fondul documentar din biblioteci se organizeaz pe urmtoarele grupe:
- grupa I - legislaie (Buletinul Oficial, Monitorul Oficial al României, colecii de acte
normative de aplicare general, repertorii legislative, alte publicaii cuprinzând acte
normative);
- grupa II - drept penal, drept procesual penal, criminalistic, criminologie, medicin
legal (coduri legislaie, jurispruden, cri i reviste);
- grupa III - drept civil, drept procesual civil, dreptul familiei, legislaie locativ;
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- grupa IV - drept administrativ, drept constituional, organizare judectoreasc,
legislaia notarial, exercitarea avocaturii, legislaia privind timbrul judiciar i taxele judiciare
de timbru, jurisdicia Curii Constituionale, contenciosul administrativ, drept comunitar,
drepturile omului;
- grupa V - drept comercial, drept financiar, drept bancar, alte lucrri privind legislaia
economic, sistemele de control economico-financiar, jurisdicia financiar, jurisdicia
comercial;
- grupa VI - dreptul muncii;
- grupa VII - drept internaional public i drept internaional privat, drept maritim i
fluvial, legislaia privind transporturile pe calea aerului, convenii internaionale;
- grupa VIII - dicionare;
- grupa IX - colecii de reviste, colecii ale publicaiilor Ministerului Public, colecii de
ziare;
- grupa X - lucrri din alte domenii de activitate (filosofie, economie, sociologie etc.)
de interes pentru activitatea Ministerului Public.
(2) În cadrul grupelor se constituie subgrupe componente, în raport cu specificul
publicaiilor.
(3) Coleciile de legi i alte acte normative se aaz în ordine cronologic.
(4) Publicaiile juridice periodice se pstreaz separat, pe ani i vechime numeric.
(5) Monitorul Oficial al României se pstreaz în bibliorafturi i se leag în volume la
sfâritul anului.
(6) Încadrarea fondului documentar în grupele prevzute de prezentul regulament se
face de grefierul însrcinat cu gestiunea bibliotecii, sub controlul conductorului parchetului.
ART. 196. Pstrarea fondului documentar
Fondul documentar din biblioteci se pstreaz în încperi separate, iar acolo unde nu
este posibil, în alte încperi accesibile procurorilor i personalului auxiliar.
TITLUL VIII
Compartimentul de protecie a muncii i comitetul de securitate i sntate în
munc
ART. 197. Compartimentul de protecie a muncii
(1) La fiecare parchet se organizeaz compartimentul de protecie a muncii sau, dup
caz, se desemneaz persoana responsabil cu atribuii în domeniul proteciei muncii, în
raport cu numrul de personal, cu natura, complexitatea i volumul activitilor desfurate
i cu riscurile de accidentare i îmbolnvire profesional.
(2) Pe baza criteriilor prevzute la alin. (1) i a cazurilor concrete de accidente i
îmbolnviri profesionale, conductorul parchetului va face propuneri concrete de organizare
a compartimentului de protecie a muncii sau va desemna o persoan cu atribuii în
domeniul proteciei muncii.
(3) Persoanele desemnate cu atribuii în domeniul proteciei muncii sunt, de regul,
absolveni de studii tehnice. La parchetele la care sunt încadrai absolveni cu studii
superioare tehnice, unul dintre acetia va fi desemnat cu atribuii în domeniul proteciei
muncii.
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(4) În cazul parchetelor cu volum redus de activitate i riscuri minime de accidente
sau îmbolnviri profesionale, atribuiile în domeniul proteciei muncii vor fi exercitate de ctre
compartimentul sau persoana responsabil în acest sens de la nivelul parchetelor de pe
lâng tribunalele în circumscripia crora se afl ori de ctre servicii externe contractate cu
acest scop.
ART. 198. Organizarea i funcionarea Comitetului de securitate i sntate în
munc
(1) La fiecare parchet, potrivit criteriilor stabilite la art. 197 alin. (1) din prezentul
regulament, se constituie comitetul de securitate i sntate în munc sau se desemneaz
responsabilul cu protecia muncii care va îndeplini atribuiile specifice comitetului. Comitetul
de securitate i sntate în munc asigur implicarea personalului în elaborarea i aplicarea
deciziilor în domeniul proteciei muncii.
(2) Comitetul de securitate i sntate în munc se compune din conductorul
parchetului, conductorul compartimentului de protecie a muncii sau persoana desemnat
cu atribuii în acest domeniu, reprezentantul serviciului de medicin a muncii i unul sau mai
muli reprezentani ai personalului parchetului, în raport cu numrul acestuia. La parchetele
cu pân la 50 de salariai se desemneaz 3 reprezentani, la cele care au între 50 i 199 de
salariai sunt desemnai 4 reprezentani, iar la cele care au între 200 i 499 de salariai sunt
desemnai 5 reprezentani (potrivit dispoziiilor art. 60 din Hotrârea Guvernului nr.
1425/2006, cu modificrile i completrile ulterioare).
(3) Conductorul parchetului este preedintele comitetului de securitate i sntate în
munc.
(4) Desemnarea reprezentanilor personalului în comitetul de securitate i sntate în
munc se face prin decizie a conductorului parchetului, dup consultarea personalului.
(5) Secretariatul comitetului de securitate i sntate în munc este asigurat de
conductorul compartimentului de protecie a muncii sau de persoana desemnat cu atribuii
în domeniu.
(6) Convocarea comitetului de securitate i sntate în munc se face trimestrial i ori
de câte ori este nevoie, de conductorul parchetului sau de cel puin o treime din numrul
membrilor si. Convocarea i ordinea de zi a lucrrilor se aduc la cunotin membrilor
comitetului cu cel puin 3 zile înainte.
(7) Comitetul de securitate i sntate în munc este legal constituit în prezena
majoritii membrilor si i adopt hotrâri cu votul a dou treimi din numrul membrilor
prezeni. Lucrrile comitetului se consemneaz într-un proces-verbal care se semneaz de
membrii si.
(8) Hotrârile comitetului de securitate i sntate în munc se aduc la cunotin
celor interesai.
ART. 199. Atribuiile comitetului de securitate i sntate în munc
Comitetul de securitate i sntate în munc exercit urmtoarele atribuii:
a) aprob programul anual de securitate i sntate în munc i urmrete aplicarea
acestuia, inclusiv alocarea mijloacelor necesare realizrii msurilor cuprinse în program;
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b) analizeaz propunerile personalului privind prevenirea accidentelor de munc i a
îmbolnvirilor profesionale i verific eficiena msurilor luate pentru îmbuntirea condiiilor
de munc;
c) asigur participarea personalului la luarea unor hotrâri în domeniul proteciei
muncii;
d) efectueaz inspecii proprii privind aplicarea i respectarea normelor de securitate
i sntate în munc;
e) informeaz inspectoratele teritoriale de protecie a muncii în legtur cu starea
proteciei muncii în cadrul parchetului.
TITLUL IX
Reguli de desfurare a activitii
ART. 200. Programul normal de lucru
(1) Programul administrativ de lucru al parchetelor este de 8 ore zilnic, timp de 5 zile
pe sptmân i se desfoar în intervalul orar 8,00 – 16,00.
(2) În cazul procurorilor programul începe de regul la ora 8,00 i se încheie de
regul la ora 16,00. Acetia sunt îns obligai s fie prezeni la ora stabilit pentru
îndeplinirea activitilor în care sunt planificai ori pe care i le-au stabilit sau care impun
prezena lor, ca efect al unor dispoziii legale sau regulamentare, ori pentru edinele de
judecat în care au fost desemnai.
(3) Programarea în edinele de judecat a procurorilor se face în raport cu nevoile
instanei i ale parchetului, asigurându-se acestora i timpul necesar pregtirii profesionale.
(4) Condiiile de desfurare a activitii în afara programului obinuit de lucru sunt
reglementate prin ordin al procurorului general al Parchetului de pe lâng Înalta Curte de
Casaie i Justiie.
ART. 201. Accesul publicului
(1) Accesul publicului este permis la compartimentele care desfoar activiti cu
publicul, potrivit programului stabilit, precum i în orele de audien.
(2) Programul de lucru cu publicul se aduce la cunotin prin afiare la loc vizibil.
ART. 202. Protecia documentelor
Scoaterea din incinta parchetelor a dosarelor, actelor i lucrrilor, în afara cazurilor
prevzute de lege i de prezentul regulament, este interzis.
TITLUL X
Drepturile i obligaiile personalului contractual
SECIUNEA 1
Timpul de munc i timpul de odihn
ART. 203. Orele suplimentare
Orele suplimentare prestate peste durata normal a timpului de lucru precum i
munca prestat în zilele de repaus sptmânal, de srbtori legale i în celelalte zile în care,
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în conformitate cu reglementrile în vigoare, nu se lucreaz, se compenseaz cu timp liber
corespunztor sau se pltesc potrivit legii.
ART. 204. Munca de noapte
(1) Se consider munc de noapte munca prestat în intervalul cuprins între orele
22.00-06.00.
(2) Personalul care efectueaz munc de noapte în condiiile legii, beneficiaz de
drepturile corespunztoare prevzute de lege.
ART. 205. Concedii
Personalul are dreptul la concediu de odihn anual, concediu de odihn suplimentar,
concedii medicale, concediu de maternitate, concediu de paternitate, concediu pentru
creterea copilului sau îngrijirea copilului bolnav, concedii pltite pentru evenimente familiale
deosebite, concedii pentru formare profesional, precum i la concedii fr plat pentru
motive personale, acordate potrivit prevederilor legii.
ART. 206. Durata concediului de odihn
(1) Durata concediului de odihn anual se acord corespunztor specificului funciei
pe care persoana este angajat, cu respectarea legislaiei aplicabile categoriei profesionale
corespunztoare funciei ocupate.
(2) Concediul de odihn anual al personalului se acord proporional cu activitatea
prestat într-un an calendaristic.
(3) Personalul contractual are dreptul, în fiecare an calendaristic, la un concediu de
odihn pltit cu o durat de 21 sau 25 zile lucrtoare, în raport cu vechimea în munc,
dup cum urmeaz:
a) 21 zile lucrtoare pentru cei cu o vechime în munc de pân la 10 ani;
b) 25 zile lucrtoare pentru cei cu o vechime în munc de peste 10 ani.
ART. 207. Programarea concediilor
(1) Programarea concediilor anuale de odihn se aprob de ctre conductorii
parchetelor la sfâritul anului, pentru anul urmtor. Concediile de odihn vor fi ealonate
în tot cursul anului, inându-se seama atât de specificul funciei, de asigurarea bunei
desfurri a activitii parchetelor, cât i de interesele personalului.
(2) Dac programarea concediilor de odihn se face fracionat personalul trebuie
s efectueze într-un an calendaristic cel puin 15 zile lucrtoare de concediu neîntrerupt.
(3) Programarea concediului de odihn poate fi modificat, iar efectuarea acestuia
poate fi întrerupt, la cererea salariatului. În cazul în care acesta este rechemat, prin
dispoziia scris a conductorilor parchetelor, pentru situaii neprevzute care fac
necesar prezena sa în unitate, angajatorul are obligaia de a suporta toate cheltuielile
salariatului i ale familiei sale, necesare revenirii la locul de munc, precum i eventualele
prejudicii suferite de acesta ca urmare a întreruperii concediului de odihn.
(4) Pentru perioada concediului de odihn, salariatul beneficiaz de o indemnizaie
de concediu, care nu poate fi mai mic decât valoarea total a drepturilor salariale
cuvenite pentru perioada respectiv.
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(5) Efectuarea concediului de odihn în anul urmtor este permis numai în situaia
în care nu a fost posibil efectuarea în cursul anului respectiv, în cazurile expres
prevzute de lege.
(6) Concediul de odihn neefectuat poate fi compensat în bani numai în cazul
încetrii raportului de munc sau de serviciu.
ART. 208. Concediile pltite
(1) Concediile pltite pentru evenimente familiale deosebite se acord la solicitarea
personalului, dup cum urmeaz, dac prin reglementri specifice nu se dispune altfel:
a) 5 zile lucrtoare pentru cstoria persoanei;
b) 3 zile lucrtoare pentru naterea sau cstoria unui copil;
c) 3 zile lucrtoare în cazul decesului soului sau al unei rude pân la gradul II.
(2) Concediile pltite pentru evenimente familiale deosebite nu se includ în durata
concediului de odihn.
ART. 209. Concediul fr plat
Personalul are dreptul la concediu fr plat acordat la solicitarea acestuia, în
condiiile legii, de ctre conductorii parchetelor angajatoare.
ART. 210. Concediile pentru formare profesional
(1) Personalul are dreptul la concedii pentru formare profesional, pe o durat ce
se va stabili de comun acord cu angajatorul, pentru situaii cum sunt:
a) susinerea examenului de bacalaureat, a examenului de admitere în instituiile
de învmânt superior, a examenelor de an universitar, cât i a examenului de diplom
pentru salariaii care urmeaz o form de învmânt superior, curs fr frecven sau
deschis la distan;
b) susinerea examenului de admitere la doctorat, a examenelor de doctorat sau a
tezei de doctorat, în cazul salariailor care nu beneficiaz de burse de doctorat;
(2) Concediile pentru formare profesional se acord la solicitarea salariatului, pe
perioada formrii profesionale pe care acesta o urmeaz din iniiativa sa i nu se includ în
durata concediului de odihn.
(3) Cererea de concediu pentru formare profesional trebuie s fie înaintat
conductorului parchetului cu cel puin o lun înainte de efectuarea acestuia.
(4) Concediile pentru formare profesional se pot acorda cu sau fr plat, potrivit
prevederilor legale.
(5) În cazul suportrii cheltuielilor de formare profesional de ctre angajator,
personalul va semna un angajament prin care se oblig s-i desfoare activitatea în
Ministerul Public, o anumit perioad, stabilit în conformitate cu prevederile actelor
normative în vigoare.
ART. 211. Învoirile
(1) Învoirile de la serviciu se pot acorda, la cerere, pentru motive bine întemeiate,
de ctre eful nemijlocit i pot avea o durat cel mult egal cu durata normal zilnic de
munc.
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(2) Învoirile se recupereaz prin prestarea unui numr egal de ore de munc în
termen de 30 de zile de la data efecturii lor.
ART. 212. Evidena concediilor
Conductorii parchetelor vor dispune i vor aproba modalitile de urmrire
permanent i de inere a unei evidene stricte a concediilor, învoirilor, absenelor
nemotivate, precum i a orelor efectuate peste program.
SECIUNEA a 2-a
Rspunderea disciplinar
ART. 213. Abateri i sanciuni disciplinare
(1) Abaterea disciplinar este o fapt svârit cu vinovie de salariat în legtur
cu munca sa i care const într-o aciune sau inaciune, prin care au fost înclcate
obligaiile ce decurg din raporturile de munc sau de serviciu prevzute în actele
normative în vigoare, în fia postului i în prezentul regulament.
(2) Condiiile angajrii rspunderii disciplinare, sanciunile i procedura cercetrii
disciplinare sunt stabilite prin Codul muncii.
SECIUNEA a 3-a
Rspunderea patrimonial
Art. 214. Cazuri
(1) Salariaii rspund patrimonial pentru pagubele materiale produse din vina i în
legtur cu munca lor, în temeiul normelor i principiilor rspunderii patrimoniale i civile
contractuale.
(2) Salariaii nu rspund de pagubele provocate în caz de for major, de alte
cauze neprevzute i care nu puteau fi înlturate i nici de pagubele care se încadreaz în
riscul normal al serviciului.
SECIUNEA a 4-a
Alte dispoziii
ART. 215. Publicitatea
(1) Conductorii parchetelor rspund de aducerea la cunotina personalului a
prezentului regulament i de pstrarea acestuia în locuri unde s poat fi consultat
permanent.
(2) În termen de 5 zile de la primirea prezentului regulament, personalul va lua la
cunotin de dispoziiile acestuia.
ART. 216. Domeniul de aplicare
Dispoziiile prezentului titlu se aplic personalului contractual i se completeaz cu
prevederile legislaiei muncii i ale ordinelor cu caracter intern privind recrutarea,
promovarea i evaluarea personalului, accesul în parchete i alte drepturi i obligaii ale
personalului.
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TITLUL XI
Dispoziii finale
ART. 217. Alte dispoziii aplicabile parchetelor
(1) Dispoziiile privind atribuiile parchetelor din prezentul regulament se completeaz
cu cele prevzute în legi i în alte acte normative în legtur cu activitatea Ministerului
Public.
(2) Prevederile art. 181 din Codul de procedur civil se aplic în mod corespunztor
pentru calcularea termenelor stipulate în regulament. Zilele lucrtoare, conform
regulamentului, sunt zilele sptmânii, de luni pân vineri, cu excepia srbtorilor legale.
Termenele se împlinesc la ora 16,00 a ultimei zile.
ART. 218. Organigrama
Organigrama Parchetului de pe lâng Înalta Curte de Casaie i Justiie este
prevzut în anexa care face parte integrant din prezentul regulament.
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