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Lege pentru modificarea si completarea Ordonantei
de urgenta a Guvernului nr. 120/2005 privind
operationalizarea Directiei generale anticoruptie din
cadrul Ministerului Administratiei si Internelor

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.
Articol unic. - Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 120 din 1 septembrie 2005 privind operationalizarea
Directiei generale anticoruptie din cadrul Ministerului Administratiei si Internelor, publicata in Monitorul Oficial
al Romaniei, Partea I, nr. 809 din 6 septembrie 2005, aprobata cu modificari prin Legea nr. 383/2005, se
modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1. Articolul 1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 1. - (1) Directia generala anticoruptie este structura specializata a Ministerului Administratiei si
Internelor, cu personalitate juridica, pentru prevenirea si combaterea coruptiei in randul personalului
ministerului.
(2) Lucratorii politiei judiciare din cadrul Directiei generale anticoruptie au competenta sa efectueze, in
conditiile prevazute de lege, activitati de prevenire si descoperire, precum si actele de cercetare penala
dispuse de procurorul competent privind infractiunile prevazute de Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea,
descoperirea si sanctionarea faptelor de coruptie, cu modificarile si completarile ulterioare, savarsite de
personalul Ministerului Administratiei si Internelor."
2. Dupa articolul 1 se introduce un nou articol, articolul 11, cu urmatorul cuprins:
"Art. 11. - (1) Directia generala anticoruptie administreaza sistemul telefonic call-center anticoruptie,
constituit in scopul sesizarii de catre cetateni a faptelor de coruptie, asigurand preluarea apelurilor si
transmiterea acestora catre parchetul competent, conform legii.
(2) Sistemul telefonic call-center anticoruptie, infiintat la nivelul Directiei generale anticoruptie, reprezinta o
alternativa la celelalte linii telefonice puse la dispozitia publicului de alte institutii publice, pentru sesizarea
faptelor de coruptie.
(3) Sesizarile care nu au ca obiect savarsirea unor fapte de coruptie se transmit de catre Directia generala
anticoruptie organelor competente, in conformitate cu prevederile legale.
(4) Directia generala anticoruptie centralizeaza, stocheaza si pune la dispozitia autoritatilor abilitate datele
privind apelurile primite, in conditiile legii.
(5) Prelucrarea datelor cu caracter personal se realizeaza in conditiile legii, Directia generala anticoruptie
avand obligatia de a asigura confidentialitatea si securitatea datelor cu caracter personal colectate si stocate
pe timpul efectuarii apelurilor.
(6) Regulamentul de operare al sistemului telefonic callcenter anticoruptie se aproba prin ordin comun al
ministrului administratiei si internelor si al ministrului justitiei.
(7) In vederea popularizarii sistemului telefonic prevazut la alin. (1), institutiile publice asigura afisarea de
materiale informative la sediile proprii, respectiv distribuirea acestora catre populatie. Materialele informative
se pun la dispozitia institutiilor publice, in mod gratuit, de Directia generala anticoruptie."
Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76
alin. (2) din Constitutia Romaniei, republicata.
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