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DECRETE
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Convenþiei privind poluanþii organici persistenþi,
adoptatã la Stockholm la 22 mai 2001
În temeiul prevederilor art. 91 alin. (1) ºi ale art. 100 din Constituþia României, republicatã, precum ºi ale art. 19
alin. (1) lit. a) din Legea nr. 590/2003 privind tratatele,
la propunerea Guvernului, potrivit Hotãrârii nr. E 124 din 7 aprilie 2004,
Preºedintele României

d e c r e t e a z ã:

Articol unic. Ñ Se supune spre ratificare Parlamentului
Convenþia privind poluanþii organici persistenþi, adoptatã la

Stockholm la 22 mai 2001, ºi se dispune publicarea
prezentului decret în Monitorul Oficial al României, Partea I.

PREªEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU
În temeiul art. 100 alin. (2) din
Constituþia României, republicatã,
contrasemnãm acest decret.
PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE
Bucureºti, 22 aprilie 2004.
Nr. 266.

2
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PREªEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind rechemarea unui ambasador
În temeiul prevederilor art. 91 alin. (2) ºi ale art. 100 din Constituþia României, republicatã,
având în vedere propunerea Guvernului,
Preºedintele României

d e c r e t e a z ã:

Art. 1. Ñ Domnul Petru Petra se recheamã din calitatea
de ambasador nerezident al României în Republica
Popularã Bangladesh ºi Republica Democratã Socialistã
Sri Lanka, cu reºedinþa la New Delhi.

Art. 2. Ñ Ambasadorul menþionat la art. 1 îºi va
încheia misiunea în termen de cel mult 90 de zile de la
publicarea prezentului decret în Monitorul Oficial al
României, Partea I.

PREªEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU
În temeiul art. 100 alin. (2) din
Constituþia României, republicatã,
contrasemnãm acest decret.
PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE
Bucureºti, 22 aprilie 2004.
Nr. 268.
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
pentru acreditarea unui ambasador
În temeiul prevederilor art. 91 alin. (2) ºi ale art. 100 din Constituþia
României, republicatã,
având în vedere propunerea Guvernului,
Preºedintele României

d e c r e t e a z ã:

Articol unic. Ñ Domnul Mihail Roºianu se acrediteazã în calitatea de
ambasador extraordinar ºi plenipotenþiar al României în Republica Bulgaria.
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU
În temeiul art. 100 alin. (2) din
Constituþia României, republicatã,
contrasemnãm acest decret.
PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE
Bucureºti, 22 aprilie 2004.
Nr. 269.
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind rechemarea unor ambasadori
În temeiul prevederilor art. 91 alin. (2) ºi ale art. 100 din Constituþia României, republicatã,
având în vedere propunerea Guvernului,
Preºedintele României

d e c r e t e a z ã:

Art. 1. Ñ Se recheamã din calitatea de ambasador
extraordinar ºi plenipotenþiar al României doamna Manuela
Vulpe, în Australia, ºi doamna Carmen Liliana Burlacu, în
Irlanda.

Art. 2. Ñ Ambasadorii menþionaþi la art. 1 îºi vor
încheia misiunea în termen de cel mult 90 de zile de la
publicarea prezentului decret în Monitorul Oficial al
României, Partea I.

PREªEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU
În temeiul art. 100 alin. (2) din
Constituþia României, republicatã,
contrasemnãm acest decret.
PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE
Bucureºti, 22 aprilie 2004.
Nr. 270.
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PREªEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind recunoaºterea în funcþia de Episcop auxiliar
al Arhiepiscopiei Romano-Catolice de Bucureºti
În temeiul prevederilor art. 29 alin. (3) ºi ale art. 100 alin. (1) din
Constituþia României, republicatã, precum ºi ale art. 21 alin. 1 din Decretul
nr. 177/1948 pentru regimul general al cultelor religioase, modificat prin
Decretul nr. 150/1974,
având în vedere propunerea Guvernului, potrivit Hotãrârii nr. 1.401 din
4 decembrie 2003,
Preºedintele României d e c r e t e a z ã:
Articol unic. Ñ Monseniorul Cornel Damian se recunoaºte în funcþia
de Episcop auxiliar al Arhiepiscopiei Romano-Catolice de Bucureºti.
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU
Bucureºti, 22 aprilie 2004.
Nr. 271.

ORDONANÞE

ALE

GUVERNULUI

ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANÞÃ DE URGENÞÃ
privind creºterea transparenþei în exercitarea demnitãþilor publice ºi a funcþiilor publice,
precum ºi intensificarea mãsurilor de prevenire ºi combatere a corupþiei
Având în vedere necesitatea intensificãrii neîntârziate a luptei împotriva fenomenului corupþiei ºi a instituirii unor
mãsuri imediate pentru întãrirea capacitãþii Parchetului Naþional Anticorupþie ca parchet specializat în combaterea
infracþiunilor de corupþie,
þinând seama de faptul cã data depunerii candidaturilor pentru alegerea autoritãþilor administraþiei publice locale
expirã la 8 mai 2004, iar prin prezenta ordonanþã de urgenþã se propune extinderea obligaþiei de declarare a averii ºi la
candidaþii pentru funcþiile de consilier judeþean, consilier local ºi primar,
în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituþia României, republicatã,
Guvernul României

adoptã prezenta ordonanþã de urgenþã.

TITLUL I
Modificarea ºi completarea Legii nr. 115/1996
pentru declararea ºi controlul averii demnitarilor,
magistraþilor, a unor persoane cu funcþii de conducere
ºi de control ºi a funcþionarilor publici
Art. I. Ñ Legea nr. 115/1996 pentru declararea ºi
controlul averii demnitarilor, magistraþilor, a unor persoane
cu funcþii de conducere ºi de control ºi a funcþionarilor
publici, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr. 263 din 28 octombrie 1996, cu modificãrile ºi
completãrile ulterioare, se modificã ºi se completeazã
dupã cum urmeazã:
1. Alineatul (4) al articolului 6 va avea urmãtorul
cuprins:

”(4) Nedepunerea declaraþiei în termenul prevãzut la
art. 3 alin. (2), neactualizarea declaraþiei de avere, din
motive imputabile, pânã la data de 31 decembrie a fiecãrui
an, în situaþia dobândirii unor bunuri, potrivit alin. (1), sau
nedepunerea unei noi declaraþii în termen de 15 zile de la
încetarea activitãþii ori, dupã caz, de la expirarea celor 4
ani de la ultima declaraþie conduce la declanºarea din
oficiu a procedurii de control.Ò
2. Dupã articolul 6 se introduce un nou articol, articolul
61, cu urmãtorul cuprins:
”Art. 6 1 . Ñ (1) Persoanele care candideazã pentru
funcþia de Preºedinte al României, deputat, senator,
consilier judeþean, consilier local sau primar au obligaþia sã
îºi declare averea.
(2) Declaraþia de avere se depune la Biroul Electoral
Central sau, dupã caz, la biroul electoral de circumscripþie,
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o datã cu declaraþia de acceptare a candidaturii, în douã
exemplare. Biroul electoral de circumscripþie transmite un
exemplar al declaraþiilor de avere la consiliul judeþean.
(3) Declaraþiile de avere ale candidaþilor pentru funcþia
de Preºedinte al României se publicã în Monitorul Oficial
al României, Partea a III-a, în termen de 5 zile de la data
depunerii.
(4) Declaraþiile de avere ale candidaþilor pentru funcþia
de deputat, senator, consilier judeþean, consilier local sau
primar se publicã pe paginile de Internet ale consiliilor
judeþene în termen de 5 zile de la data depunerii.Ò
3. La articolul 9 alineatul (2), litera a) va avea urmãtorul
cuprins:
”a) procurorul general al parchetului de pe lângã curtea
de apel, procurorul general al Parchetului Naþional
Anticorupþie sau conducãtorul autoritãþii publice la care a
funcþionat ori funcþioneazã cel a cãrui avere este supusã
cercetãrii;Ò
4. Alineatul (2) al articolului 14 va avea urmãtorul
cuprins:
”(2) Ordonanþa de clasare se comunicã pãrþilor ºi
parchetului de pe lângã curtea de apel, în a cãrei razã
funcþioneazã comisia sau, dupã caz, procurorului general al
Parchetului Naþional Anticorupþie, precum ºi direcþiei
generale judeþene a finanþelor publice în a cãrei razã
domiciliazã persoana a cãrei avere este supusã cercetãrii.Ò
5. La articolul 22, litera a) va avea urmãtorul cuprins:
”a) ministrul justiþiei, procurorul general al Parchetului de
pe lângã Înalta Curte de Casaþie ºi Justiþie ºi procurorul
general al Parchetului Naþional Anticorupþie;Ò
6. Anexa privind declaraþia de avere se modificã ºi se
înlocuieºte cu anexa la prezenta ordonanþã de urgenþã.
Art. II. Ñ (1) Declaraþia de avere se depune în termen
de 30 de zile de la data intrãrii în vigoare a prezentei
ordonanþe de urgenþã, cu excepþia persoanelor prevãzute la
art. 61, care vor depune declaraþia de avere o datã cu
declaraþia de acceptare a candidaturii. Candidaþii care ºi-au
depus candidaturile pentu alegerea autoritãþilor
administraþiei publice locale din 6 iunie 2004 pânã la data
intrãrii în vigoare a prezentei ordonanþe de urgenþã vor
depune declaraþiile de avere în termen de 5 zile de la
data intrãrii în vigoare a prezentei ordonanþe de urgenþã.
(2) În termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a
prezentei ordonanþe de urgenþã, Ministerul Comunicaþiilor ºi
Tehnologiei Informaþiei va întocmi un index cuprinzând
adresele paginilor de Internet ale autoritãþilor ºi instituþiilor
publice care au obligaþia sã publice declaraþiile de avere.
(3) Indexul prevãzut la alin. (2) se publicã în Monitorul
Oficial al României, Partea a III-a.
Art. III. Ñ Legea nr. 115/1996 pentru declararea ºi
controlul averii demnitarilor, magistraþilor, a unor persoane
cu funcþii de conducere ºi de control ºi a funcþionarilor
publici, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr. 263 din 28 octombrie 1996, cu modificãrile ulterioare,
precum ºi cu modificãrile ºi completãrile aduse prin
prezenta ordonanþã de urgenþã, va fi republicatã în
Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o
nouã numerotare.
TITLUL II
Modificarea ºi completarea Ordonanþei de urgenþã
a Guvernului nr. 43/2002 privind Parchetul Naþional
Anticorupþie
Art. IV. Ñ Ordonanþa de urgenþã a Guvernului
nr. 43/2002 privind Parchetul Naþional Anticorupþie,
publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 244

din 11 aprilie 2002, aprobatã cu modificãri prin Legea
nr. 503/2002, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, se
modificã ºi se completeazã dupã cum urmeazã:
1. Dupã alineatul (3) al articolului 1 se introduce un nou
alineat, alineatul (31), cu urmãtorul cuprins:
”(3 1) Procurorul general al Parchetului de pe lângã
Înalta Curte de Casaþie ºi Justiþie coordoneazã Parchetul
Naþional Anticorupþie, potrivit legii, prin intermediul
procurorului general al acestui parchet. Coordonarea
priveºte îndrumãri cu caracter general referitoare la
mãsurile care trebuie luate pentru prevenirea ºi combaterea
infracþiunilor de corupþie, precum ºi solicitarea de informãri
asupra activitãþii instituþiei.Ò
2. La articolul 3 alineatul (1), dupã litera c) se introduc
literele c1), c2) ºi c3) cu urmãtorul cuprins:
”c 1) sesizarea instanþelor judecãtoreºti pentru luarea
mãsurilor prevãzute de lege ºi pentru judecarea cauzelor
privind infracþiunile prevãzute în Legea nr. 78/2000, cu
modificãrile ulterioare, care sunt, potrivit art. 13, în
competenþa Parchetului Naþional Anticorupþie;
c 2 ) participarea, în condiþiile legii, la ºedinþele de
judecatã;
c 3 ) exercitarea cãilor de atac împotriva hotãrârilor
judecãtoreºti, în condiþiile prevãzute de lege;Ò
3. La articolul 3 alineatul (1), dupã litera f) se introduce
litera g) cu urmãtorul cuprins:
”g) exercitarea altor atribuþii prevãzute de lege.Ò
4. Articolul 4 va avea urmãtorul cuprins:
”Art. 4. Ñ (1) Parchetul Naþional Anticorupþie este
condus, potrivit prevederilor art. 1 alin. (3), de un procuror
general, ajutat de 2 procurori generali adjuncþi, asimilaþi
adjunctului procurorului general al Parchetului de pe lângã
Înalta Curte de Casaþie ºi Justiþie.
(2) În activitatea sa procurorul general al Parchetului
Naþional Anticorupþie este ajutat de 2 procurori consilieri,
asimilaþi procurorilor consilieri ai procurorului general al
Parchetului de pe lângã Înalta Curte de Casaþie ºi Justiþie.
(3) Procurorul general al Parchetului Naþional
Anticorupþie este ordonator principal de credite.
(4) Finanþarea cheltuielilor curente ºi de capital ale
Parchetului Naþional Anticorupþie se asigurã de la bugetul
de stat. Anual se constituie un depozit în valoare de
20 miliarde lei, pentru acþiuni privind organizarea ºi
constatarea infracþiunilor flagrante de corupþie, la dispoziþia
procurorului general al Parchetului Naþional Anticorupþie.
Aceastã sumã este prevãzutã la titlul ÇCheltuieli materiale
ºi serviciiÈ în bugetul Parchetului Naþional Anticorupþie, iar
modul sãu de gestionare ºi utilizare se va stabili prin ordin
al procurorului general al acestui parchet.Ò
5. Articolul 5 va avea urmãtorul cuprins:
”Art. 5. Ñ (1) Parchetul Naþional Anticorupþie este
organizat în urmãtoarele secþii, conduse de procurori ºefi
secþie, ajutaþi de procurori ºefi adjuncþi secþie:
a) Secþia de combatere a corupþiei;
b) Secþia de combatere a infracþiunilor conexe
infracþiunilor de corupþie;
c) Secþia de combatere a infracþiunilor de corupþie
sãvârºite de militari;
d) Secþia judiciarã penalã.
(2) În cadrul Parchetului Naþional Anticorupþie se pot
înfiinþa servicii teritoriale, servicii, birouri ºi alte
compartimente de activitate, prin ordin al procurorului
general al acestui parchet.
(3) Sediul serviciilor teritoriale ºi circumscripþia acestora
se stabilesc de procurorul general al Parchetului Naþional
Anticorupþie, de regulã, în localitãþile în care îºi au sediul
parchetele de pe lângã curþile de apel ºi în raport cu
circumscripþia acestora.
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(4) Serviciile teritoriale, serviciile ºi birourile sunt
conduse de procurori-ºefi.
(5) Ofiþerii de poliþie judiciarã sunt organizaþi într-o
brigadã condusã de un poliþist, în calitate de ºef de
brigadã, care sã aibã cel puþin gradul profesional de
chestor de poliþie.Ò
6. Articolul 7 se abrogã.
7. Alineatele (3), (5) ºi (8) ale articolului 10 vor avea
urmãtorul cuprins:
”(3) Ofiþerii de poliþie judiciarã pot efectua numai acele
acte de cercetare penalã dispuse de procurorii Parchetului
Naþional Anticorupþie. Ofiþerii de poliþie judiciarã îºi
desfãºoarã activitatea sub directa conducere, supraveghere
ºi control nemijlocit al procurorului.
...........................................................................................
(5) Detaºarea ofiþerilor de poliþie judiciarã în cadrul
Parchetului Naþional Anticorupþie se face prin ordin al
ministrului administraþiei ºi internelor, iar numirea acestora
în funcþii se face prin ordin al procurorului general al
acestui parchet. Pot fi numiþi în cadrul Parchetului Naþional
Anticorupþie numai ofiþerii care au absolvit o formã de
învãþãmânt superior ºi au minimum 6 ani vechime în
structuri cu atribuþii de constatare, investigare ºi cercetare
a infracþiunilor de corupþie sau a celor conexe infracþiunilor
de corupþie.
...............................................................................................
(8) Ofiþerii de poliþie judiciarã, pe perioada numirii în
cadrul Parchetului Naþional Anticorupþie, au drepturile ºi
obligaþiile prevãzute de lege pentru ofiþerii de poliþie, cu
excepþiile prevãzute în prezenta ordonanþã de urgenþã.
Atribuþiile prevãzute de lege pentru ministrul administraþiei
ºi internelor privind drepturile ºi rãspunderile ce revin
ofiþerilor de poliþie judiciarã se exercitã de procurorul
general al Parchetului Naþional Anticorupþie. Atribuþiile
privind acordarea gradelor profesionale pentru ofiþerii de
poliþie judiciarã se exercitã de ministrul administraþiei ºi
internelor, la propunerea procurorului general al Parchetului
Naþional Anticorupþie.Ò
8. Articolul 11 va avea urmãtorul cuprins:
”Art. 11. Ñ (1) În cadrul Parchetului Naþional
Anticorupþie sunt numiþi, prin ordin al procurorului general
al acestui parchet, cu avizul ministerelor de resort,
specialiºti cu înaltã calificare în domeniul economic,
financiar, bancar, vamal, informatic, precum ºi în alte
domenii, pentru clarificarea unor aspecte tehnice în
activitatea de urmãrire penalã.
(2) Specialiºtii prevãzuþi la alin. (1) au calitatea de
funcþionar public ºi îºi desfãºoarã activitatea sub directa
conducere, supraveghere ºi control nemijlocit al procurorilor
din Parchetul Naþional Anticorupþie. Specialiºtii au drepturile
ºi obligaþiile prevãzute de lege pentru funcþionarii publici, cu
excepþiile menþionate în prezenta ordonanþã de urgenþã.
(3) Constatarea tehnico-ºtiinþificã efectuatã din dispoziþia
scrisã a procurorului de specialiºtii prevãzuþi la alin. (1)
constituie mijloc de probã, în condiþiile legii.Ò
9. Articolul 13 va avea urmãtorul cuprins:
”Art. 13. Ñ (1) Sunt de competenþa Parchetului Naþional
Anticorupþie infracþiunile prevãzute în Legea nr. 78/2000, cu
modificãrile ulterioare, sãvârºite în una dintre urmãtoarele
condiþii:
a) dacã, indiferent de calitatea persoanelor care le-au
comis, au cauzat o pagubã materialã mai mare decât
echivalentul în lei a 10.000 euro ori o perturbare deosebit
de gravã a activitãþii unei autoritãþi publice, instituþii publice
sau oricãrei alte persoane juridice ori dacã valoarea
sumei sau a bunului care formeazã obiectul infracþiunii de
corupþie este mai mare decât echivalentul în lei a
3.000 euro;
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b) dacã, indiferent de valoarea pagubei materiale ori de
gravitatea perturbãrii aduse unei autoritãþi publice, instituþii
publice sau oricãrei alte persoane juridice ori de valoarea
sumei sau a bunului care formeazã obiectul infracþiunii de
corupþie, sunt comise de cãtre deputaþi, senatori, membrii
Guvernului, secretari de stat ori subsecretari de stat ºi
asimilaþii acestora, judecãtorii Înaltei Curþi de Casaþie ºi
Justiþie ºi ai Curþii Constituþionale, preºedintele ºi
vicepreºedintele Consiliului Legislativ, Avocatul Poporului ºi
adjuncþii sãi, consilierii prezidenþiali ºi consilierii de stat din
cadrul Administraþiei Prezidenþiale, consilierii de stat ai
primului-ministru, membrii, procurorii ºi controlorii financiari
ai Curþii de Conturi ºi ai camerelor judeþene de conturi,
guvernatorul ºi viceguvernatorul Bãncii Naþionale a
României, preºedintele ºi vicepreºedintele Consiliului
Concurenþei, ceilalþi magistraþi, ofiþeri, amirali, generali ºi
mareºali, ofiþeri de poliþie ºi agenþi de poliþie, indiferent de
gradul profesional, preºedinþii ºi vicepreºedinþii consiliilor
judeþene, primarul general ºi viceprimarii municipiului
Bucureºti, primarii ºi viceprimarii sectoarelor municipiului
Bucureºti, primarii ºi viceprimarii municipiilor, oraºelor ºi
comunelor, consilierii judeþeni ºi locali, prefecþi, subprefecþi,
persoane cu funcþii de conducere sau de control în cadrul
autoritãþilor publice centrale ºi locale, notarii publici,
avocaþii, comisarii Gãrzii Financiare, membrii consiliilor de
administraþie ºi persoanele care deþin funcþii de conducere,
de la director inclusiv, în cadrul regiilor autonome de
interes naþional, al companiilor ºi societãþilor naþionale, al
bãncilor ºi societãþilor comerciale la care statul este
acþionar majoritar, al instituþiilor publice care au atribuþii în
procesul de privatizare ºi al unitãþilor centrale financiarbancare, persoanele prevãzute la art. 8 1 din Legea
nr. 78/2000, cu modificãrile ulterioare, lichidatorii judiciari,
personalul vamal, executorii judecãtoreºti ºi executorii
Autoritãþii pentru Valorificarea Activelor Statului.
(2) Procurorii specializaþi din cadrul Parchetului Naþional
Anticorupþie efectueazã în mod obligatoriu urmãrirea penalã
pentru infracþiunile prevãzute la alin. (1).
(3) Urmãrirea penalã în cauzele privind infracþiunile
prevãzute la alin. (1) sãvârºite de militarii în activitate se
efectueazã de procurori militari din cadrul Parchetului
Naþional Anticorupþie, indiferent de gradul militar pe care îl
au persoanele cercetate.
(4) Sunt de competenþa parchetelor de pe lângã
instanþe, potrivit dispoziþiilor Codului de procedurã penalã,
infracþiunile prevãzute în Legea nr. 78/2000, cu modificãrile
ulterioare, care nu sunt date, conform alin. (1), în
competenþa Parchetului Naþional Anticorupþie.Ò
10. Articolul 131 va avea urmãtorul cuprins:
”Art. 131. Ñ Competenþa de judecatã privind infracþiunile
sãvârºite de procurorii Parchetului Naþional Anticorupþie
revine Înaltei Curþi de Casaþie ºi Justiþie.Ò
11. Dupã articolul 15 se introduce un nou articol,
articolul 151, cu urmãtorul cuprins:
”Art. 15 1 . Ñ Parchetul Naþional Anticorupþie este
autorizat sã deþinã ºi sã foloseascã mijloace adecvate
pentru obþinerea, verificarea, prelucrarea ºi stocarea
informaþiilor privitoare la faptele de corupþie prevãzute în
Legea nr. 78/2000, cu modificãrile ulterioare, în condiþiile
legii. Orice informaþie cu valoare operativã de altã naturã
se transmite de îndatã autoritãþilor abilitate prin lege, pentru
verificarea ºi valorificarea acesteia.Ò
12. Articolul 16 va avea urmãtorul cuprins:
”Art. 16. Ñ (1) Când sunt indicii temeinice cu privire la
sãvârºirea uneia dintre infracþiunile atribuite prin prezenta
ordonanþã de urgenþã în competenþa Parchetului Naþional
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Anticorupþie, în scopul strângerii de probe sau al
identificãrii fãptuitorului, pot fi dispuse urmãtoarele mãsuri:
a) punerea sub supraveghere a conturilor bancare ºi a
conturilor asimilate acestora;
b) punerea sub supraveghere, interceptarea sau
înregistrarea comunicaþiilor;
c) accesul la sisteme informaþionale.
(2) Mãsurile prevãzute la alin. (1) lit. a) ºi c) pot fi
dispuse de procurorii Parchetului Naþional Anticorupþie, pe
o duratã de cel mult 30 de zile. Pentru motive temeinice
aceste mãsuri pot fi prelungite de procuror prin ordonanþã
motivatã, fiecare prelungire neputând depãºi 30 de zile.
Durata maximã a mãsurilor dispuse este de 4 luni.
(3) Mãsura prevãzutã la alin. (1) lit. b) poate fi dispusã
de judecãtor, potrivit dispoziþiilor art. 911Ñ916 din Codul de
procedurã penalã care se aplicã în mod corespunzãtor.
(4) Procurorii Parchetului Naþional Anticorupþie pot
dispune sã li se comunice înscrisuri, documente bancare,
financiare ori contabile, în condiþiile prevãzute la alin. (1).Ò
13. La articolul 17, dupã alineatul (2) se introduce un
nou alineat, alineatul (3), cu urmãtorul cuprins:
”(3) Art. 2241Ñ2244 din Codul de procedurã penalã se
aplicã în mod corespunzãtor.Ò
14. Articolul 27 va avea urmãtorul cuprins:
”Art. 27. Ñ (1) Parchetul Naþional Anticorupþie
funcþioneazã cu urmãtorul numãr total de posturi:
a) 130 de posturi de procurori;
b) 170 de posturi de ofiþeri de poliþie judiciarã;
c) 45 de posturi de specialiºti;
d) 85 de posturi de personal auxiliar de specialitate;
e) 80 de posturi de personal economic ºi administrativ.
(2) Numãrul maxim de posturi al Parchetului Naþional
Anticorupþie poate fi majorat prin hotãrâre a Guvernului.Ò
15. Articolul 28 va avea urmãtorul cuprins:
”Art. 28. Ñ (1) Procurorii din cadrul Parchetului Naþional
Anticorupþie beneficiazã de toate drepturile stabilite pentru
magistraþi în Ordonanþa de urgenþã a Guvernului
nr. 177/2002 privind salarizarea ºi alte drepturi ale
magistraþilor, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, în
alte acte normative, precum ºi în prezenta ordonanþã de
urgenþã. Aceºtia sunt salarizaþi potrivit anexei nr. 1 cap. A
nr. crt. 2Ñ11 din Ordonanþa de urgenþã a Guvernului
nr. 177/2002.
(2) Specialiºtii din Parchetul Naþional Anticorupþie
beneficiazã de drepturile prevãzute în Ordonanþa de
urgenþã a Guvernului nr. 192/2002 privind reglementarea
drepturilor de naturã salarialã a funcþionarilor publici, cu
modificãrile ºi completãrile ulterioare, precum ºi în prezenta
ordonanþã de urgenþã. Aceºtia sunt salarizaþi potrivit anexei
nr. 1 cap. B nr. crt. 9 din Ordonanþa de urgenþã a
Guvernului nr. 177/2002, aceasta fiind unica formã de
salarizare. Specialiºtii care au funcþia de ºef serviciu sau
ºef birou sunt salarizaþi cu indemnizaþia corespunzãtoare
funcþiei de procuror ºef serviciu ºi, respectiv, procuror ºef
birou din cadrul parchetelor de pe lângã curþile de apel.
(3) Ofiþerii de poliþie judiciarã din Parchetul Naþional
Anticorupþie beneficiazã de drepturile prevãzute în anexa
nr. 4 la Ordonanþa Guvernului nr. 38/2003 privind
salarizarea ºi alte drepturi ale poliþiºtilor, aprobatã cu
modificãri ºi completãri prin Legea nr. 353/2003, cu
modificãrile ºi completãrile ulterioare, precum ºi în prezenta
ordonanþã de urgenþã. Aceºtia sunt salarizaþi potrivit anexei
nr. 1 cap. A nr. crt. 29 din Ordonanþa de urgenþã a
Guvernului nr. 177/2002. Ofiþerii de poliþie judiciarã care au
funcþia de ºef birou sunt salarizaþi potrivit anexei nr. 1
cap. A nr. crt. 28, iar cei care au funcþia de ºef serviciu,
potrivit anexei nr. 1 cap. A nr. crt. 27.
(4) Personalul prevãzut la alin. (1) ºi judecãtorii care
compun completele specializate în infracþiunile de corupþie,
potrivit art. 29 din Legea nr. 78/2000, cu modificãrile
ulterioare, beneficiazã de o majorare cu 40% a

indemnizaþiei de încadrare brute lunare, iar personalul
prevãzut la alin. (2) ºi (3) beneficiazã de o majorare cu
30% pentru activitatea specializatã de combatere a
infracþiunilor de corupþie.
(5) Salarizarea personalului auxiliar de specialitate ºi a
personalului economic ºi administrativ este cea prevãzutã
de lege pentru aceleaºi categorii de personal al Parchetului
de pe lângã Înalta Curte de Casaþie ºi Justiþie.
(6) Indemnizaþiile de încadrare brute lunare sau salariile
de bazã brute, precum ºi alte drepturi ale personalului
prevãzut la alin. (1), (3) ºi (5) se stabilesc, potrivit legii, de
procurorul general al Parchetului Naþional Anticorupþie.
(7) Drepturile bãneºti ºi materiale ale magistraþilor ºi
personalului auxiliar de specialitate, cadre militare în
activitate, precum ºi ale ofiþerilor de poliþie judiciarã ºi ale
personalului civil auxiliar ºi de altã specialitate din
structurile Parchetului Naþional Anticorupþie se plãtesc din
fondurile acestui parchet.Ò
16. Dupã articolul 28 se introduc douã noi articole,
articolele 281 ºi 282, cu urmãtorul cuprins:
”Art. 28 1 . Ñ Parchetul Naþional Anticorupþie poate
acorda premii lunare în limita a 5% din cheltuielile de
salarizare, cu încadrarea în fondurile aprobate anual prin
buget cu aceastã destinaþie. Premiile se pot acorda
magistraþilor ºi celorlalte categorii de personal care au
realizat sau au participat direct la obþinerea unor rezultate,
apreciate ca valoroase. Sumele neconsumate pot fi utilizate
în lunile urmãtoare în cadrul aceluiaºi an bugetar.
Art. 28 2. Ñ Parcul auto, consumul de carburanþi ºi
modul de utilizare a parcului auto se stabilesc prin ordin al
procurorului general al Parchetului Naþional Anticorupþie.Ò
17. Articolul 33 va avea urmãtorul cuprins:
”Art. 33. Ñ Procurorul general al Parchetului Naþional
Anticorupþie va adopta, prin ordin, regulamentul de aplicare
a dispoziþiilor prezentei ordonanþe de urgenþã.Ò
Art. V. Ñ Se autorizeazã Ministerul Finanþelor Publice
sã introducã modificãrile ce decurg din prezenta ordonanþã
de urgenþã în structura bugetului de stat, în structura ºi
volumul bugetelor celor douã instituþii Ñ Ministerul Public
ºi Parchetul Naþional Anticorupþie Ñ, precum ºi în anexele
la acestea.
Art. VI. Ñ Ordonanþa de urgenþã a Guvernului
nr. 43/2002 privind Parchetul Naþional Anticorupþie,
publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 244
din 11 aprilie 2002, aprobatã cu modificãri prin Legea
nr. 503/2002, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare,
precum ºi cu modificãrile ºi completãrile aduse prin
prezenta ordonanþã de urgenþã, va fi republicatã în
Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o
nouã numerotare.
TITLUL III
Modificarea Legii nr. 115/1999 privind responsabilitatea
ministerialã
Art. VII. Ñ Legea nr. 115/1999 privind responsabilitatea
ministerialã, republicatã în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 334 din 20 mai 2002, cu modificãrile ºi
completãrile ulterioare, se modificã dupã cum urmeazã:
1. Articolul 3 va avea urmãtorul cuprins:
”Art. 3. Ñ (1) Rãspunderea politicã a Guvernului constã
în demiterea sa, ca urmare a retragerii încrederii acordate
de cãtre Parlament, prin adoptarea unei moþiuni de
cenzurã, în condiþiile prevederilor art. 113 ºi 114 din
Constituþie, republicatã.
(2) Guvernul ºi celelalte organe ale administraþiei
publice sunt obligate sã prezinte Camerei Deputaþilor ºi
Senatului, precum ºi comisiilor parlamentare informaþiile ºi
documentele cerute în temeiul art. 111 alin. (1) din
Constituþie, republicatã, în termen de maximum 20 de zile
de la primirea solicitãrii.
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(3) Guvernul ºi fiecare dintre membrii sãi au obligaþia
sã rãspundã la întrebãrile sau la interpelãrile formulate de
deputaþi ori de senatori, în temeiul art. 112 alin. (1) din
Constituþie, republicatã, în condiþiile prevãzute de
regulamentele celor douã Camere ale Parlamentului.Ò
2. La articolul 8 alineatul (2), litera a) va avea urmãtorul
cuprins:
”a) refuzul nejustificat de a prezenta Camerei
Deputaþilor, Senatului sau comisiilor permanente ale
acestora, în termenul prevãzut la art. 3 alin. (2), informaþiile
ºi documentele cerute de acestea în cadrul activitãþii de
informare a Parlamentului de cãtre membrii Guvernului,
potrivit art. 111 alin. (1) din Constituþie, republicatã;Ò
3. Alineatul (3) al articolului 13 va avea urmãtorul
cuprins:
”(3) Dupã începerea urmãririi penale membrul
Guvernului care este ºi deputat sau senator poate fi
percheziþionat, reþinut ori arestat numai cu încuviinþarea

Camerei din care face parte, dupã ascultarea sa, cu
respectarea prevederilor art. 72 alin. (2) din Constituþie,
republicatã, ºi a regulilor de procedurã cuprinse în
regulamentul Camerei din care face parte.Ò
4. Articolul 15 va avea urmãtorul cuprins:
”Art. 15. Ñ Cererea de urmãrire penalã a membrilor
Guvernului ºi, dupã caz, de ridicare a imunitãþii
parlamentare se adoptã cu respectarea prevederilor art. 67
ºi ale art. 76 alin. (2) din Constituþie, republicatã. Votul
este secret ºi se exprimã prin bile.Ò
Art. VIII. Ñ Legea nr. 115/1999 privind responsabilitatea
ministerialã, republicatã în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 334 din 20 mai 2002, cu modificãrile ºi
completãrile ulterioare, precum ºi cu modificãrile aduse prin
prezenta ordonanþã de urgenþã, va fi republicatã în
Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o
nouã numerotare.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE
Contrasemneazã:
Ministrul justiþiei,
Cristian Diaconescu
p. Ministrul finanþelor publice,
Neculae Eugeniu Plãiaºu,
secretar de stat
p. Ministrul de stat, ministrul administraþiei ºi internelor,
Toma Zaharia,
secretar de stat
Bucureºti, 21 aprilie 2004.
Nr. 24.
ANEXÃ
DECLARAÞIE DE AVERE

Subsemnatul .........................., având funcþia de .......................... la .........................., declar pe propria rãspundere
cã împreunã cu familia*) am urmãtoarea avere:
I. Bunuri imobile, în þarã ori în strãinãtate**):
1. Terenuri:

Ñ
Ñ
Ñ
Ñ

Categorii de terenuri

Anul
dobândirii

Suprafaþa

Valoarea
impozitului

Statul în care
este situat imobilul

agricole
forestiere
intravilane
luciu de apã

............
............
............
............

............
............
............
............

............
............
............
............

............
............
............
............

2. Clãdiri:
2.1. Spaþii cu destinaþia
de locuinþã

Ñ apartament
Ñ casã de locuit
Ñ casã de vacanþã
2.2. Spaþii comerciale
sau de producþie

Nr.

Anul
dobândirii

Suprafaþa
construitã

Valoarea
de impozitare

Statul în care
este situat imobilul

........
........
........
........

............
............
............
............

............
............
............
............

............
............
............
............

............
............
............
............

II. Bunuri mobile:
1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, maºini agricole, ºalupe, iahturi ºi alte mijloace de transport care sunt
supuse înmatriculãrii, potrivit legii:
Denumirea

Marca

Buc.

Anul de fabricaþie

.............
.............
.............
.............

............
............
............
............

........
........
........
........

............
............
............
............

Anul dobândirii

............
............
............
............

*) Prin familie, în sensul prezentei declaraþii, se înþelege soþul, soþia ºi copiii aflaþi în întreþinere.
**) Dacã se aflã în indiviziune, se va arãta cota-parte.

Modalitatea de dobândire

............
............
............
............
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2. Depozite ºi conturi curente, în valutã sau în lei, în þarã ori în strãinãtate, a cãror valoare însumatã depãºeºte
echivalentul a 5.000 euro, precum ºi certificatele de trezorerie ºi titlurile de participare la fondurile ºi societãþile de
investiþii, a cãror valoare însumatã depãºeºte echivalentul a 5.000 euro:
Depozit/cont curent/certificate
de trezorerie/titluri de participare

..........................
..........................
..........................
..........................

Cuantumul depozitului, al contului
curent, al certificatelor de trezorerie
sau al titlurilor de participare

Statul în care este constituit
depozitul sau contul curent/
Statul pe teritoriul cãruia sunt emise
certificatele de trezorerie sau
titlurile de participare

..........................
..........................
..........................
..........................

..........................
..........................
..........................
..........................

3. Creanþe cu o valoare ce depãºeºte echivalentul a 5.000 euro***):
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
4. Obligaþii cu o valoare ce depãºeºte echivalentul a 5.000 euro****):
.............................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
5. Alte bunuri producãtoare de venituri nete care însumate depãºesc echivalentul a 5.000 euro pe an:
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
III. Asociat sau acþionar la societãþi comerciale române ori strãine, dacã valoarea pãrþilor sociale sau a acþiunilor
depãºeºte echivalentul a 5.000 euro:
Denumirea societãþii comerciale

..........................
..........................
..........................

Nr. de pãrþi sociale sau de acþiuni

Valoarea pãrþilor sociale sau a acþiunilor

..........................
..........................
..........................

..........................
..........................
..........................

IV. Alte activitãþi cu scop lucrativ, care produc un venit anual a cãrui valoare depãºeºte echivalentul
a 5.000 euro:
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
V. Bunurile ºi serviciile primite cu titlu gratuit în cadrul unor activitãþi de protocol în exercitarea mandatului sau
a funcþiei, a cãror valoare depãºeºte, fiecare, echivalentul a 200 euro:
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
VI. Alte precizãri ale declarantului:
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
Prezenta declaraþie constituie act public ºi rãspund, conform legii penale, pentru inexactitatea sau caracterul
incomplet al datelor.
Data
......................

Semnãtura
.......................

***) Se va indica cuantumul.
****) Se va indica cuantumul.
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