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Către, 

 

Cotidianul Gândul 

În atenţia domnului Atilla Biro 

 

          

Cu referire la solicitarea dumneavoastră adresată instituţiei noastre, prin e-

mail, la data de 01.08.2012, înregistrată la biroul nostru sub numărul de mai sus, vă 

comunicăm următoarele: 

 În perioada 23.09.1998 - 04.04.2001, domnul Victor Ponta, procuror la 

Parchetul de pe lângă Judecătoria sectorului 1 Bucureşti a fost delegat (nu transferat), 

la Parchetul de pe lângă Curtea Supremă de Justiţie, Secţia anticorupţie, urmărire 

penală şi criminalistică. Ordinele procurorului general de delegare au fost emise în 

temeiul art. 92 alin. 2 din Legea nr. 92/1992 privind organizarea judecătorească, 

republicată, în vigoare la aceea dată.  

Potrivit dispoziţiei legale menţionate  “în interesul serviciului, procurorii pot 

fi delegaţi de către procurorul general al Parchetului de pe lângă Curtea Supremă de 

Justiţie pe o durată de cel mult 2 luni într-un an. Delegarea poate fi prelungită peste 

acest termen, cu consimţământul procurorului”.  
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Fiind o  modalitate de exercitare temporară a activităţii în cadrul altei unităţi 

de parchet, delegarea nu era condiţionată de îndeplinirea unei condiţii minime de 

vechime în funcţie. 

Ulterior, domnul Victor Ponta a participat la examenul de promovare la 

Parchetul de pe lângă Curtea Supremă de Justiţie, organizat de Ministerul Justiţiei în 

sesiunea iunie 2001 şi a fost admis cu media 10,00. La propunerea procurorului 

general prin Ordinul ministrului justiţiei nr. 634/C/03.08.2001, emis în temeiul art. 

155 alin. ultim din Legea nr. 92/1992 privind organizarea judecătorească (“vechimea 

minimă necesară pentru ocuparea funcţiilor de magistrat la tribunale, la curţi de apel 

şi la parchete poate fi redusă de ministrul justiţiei cu până la o treime, pentru 

magistraţii care au rezultate deosebite în pregătirea şi activitatea profesională”), 

domnul Ponta a beneficiat de reducerea cu 2 ani şi 8 luni a vechimii minime necesare 

şi a fost promovat în funcţia de procuror la Parchetul de pe lângă Curtea Supremă de 

Justiţie, începând cu data de 1 septembrie 2001. 

În ceea ce priveşte rechizitoriile solicitate, precizăm că, pentru identificarea 

acestora şi anonimizarea datelor cu caracter personal pe care le conţin, întrucât 

rezultă un volum mare de date ce urmează a fi prelucrate, sunt necesare mai mult de 

10 zile pentru a le putea colecta şi furniza. 

                                                       

                                                         PROCUROR ŞEF BIROU, 

Ramona Bulcu 


