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GUVERNUL ROMÂNIEI 

 

HOTĂRÂRE 

 

privind aprobarea unor măsuri administrative pentru buna funcţionare a instituţiilor 

din sistemul justiţiei 

 

 

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 27 alin. (2) din Ordonanţa 

de urgenţă a Guvernului nr. 43/2002 privind Direcţia Naţională Anticorupţie, aprobată cu 

modificări prin Legea nr. 503/2002, cu modificările şi completările ulterioare şi al art. 134 

alin. (1) şi (2) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare,  

 

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. 

 

Art. I - Hotărârea Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea şi funcţionarea 

Ministerului Justiţiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.443 din 

29 iunie 2009, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează 

după cum urmează: 

1. La articolul 6 punctul VII1, subpunctul 4 se modifică şi  va avea următorul 

cuprins: 

„4. coordonează, îndrumă şi evaluează activitatea de audit intern desfăşurată în 

cadrul unităţilor subordonate şi instituţiilor publice din sistemul justiţiei, finanţate 

de la bugetul de stat, pentru care ministrul justiţiei are calitatea de ordonator de 

credite, care au instituit compartiment de audit public intern, prin evaluări 

efectuate în condiţiile legii asupra activităţii de audit desfăşurate.”  

 

2. La articolul 6 punctul VII1, subpunctul 5 se abrogă. 

3. Numărul maxim de posturi prevăzut în Nota la Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului 

nr. 652/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Justiției, publicată în 

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 443 din 29 iunie 2009, cu modificările și 

completările ulterioare, se suplimentează cu 200 de posturi de grefieri şi un post 

de  de personal contractual -psiholog. 

 

 

Art.II - Numărul maxim de posturi de personal economic şi administrativ, prevăzut la art. 

27 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 43/2002 privind Direcţia Naţională 

Anticorupţie, aprobată cu modificări prin Legea nr. 503/2002, cu modificările şi 

completările ulterioare, se suplimentează cu 8 posturi de personal economic şi 

administrativ. 
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Art. III – (1) Numărul maxim de posturi prevăzut pentru Ministerul Public în art. 1 alin. (1) 

din Hotărârea Guvernului nr. 39/2014 privind stabilirea numărului maxim de posturi pentru 

Ministerul Public, cu modificările şi completările ulterioare, se suplimentează cu 174 de 

posturi de ofiţeri şi agenţi de poliţie judiciară, cu 100 de posturi de personal auxiliar de 

specialitate și 38 de posturi de funcționar public. 

(2) Numărul maxim de posturi prevăzut la alin. (1) se majorează, în mod corespunzător, cu 

numărul de posturi suplimentate prevăzut art. II.  

 

 

PRIM – MINISTRU 

 

Ionel Nicolae CIUCĂ 

 


