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I. Introducere 
Un moment de bilanț reprezintă o bună oportunitate pentru Ministerul Justiției de 

a-şi face cunoscută activitatea și realizările. 

E o bună ocazie să reamintim 

care sunt competențele 

Ministerului Justiției și cum 

am respectat realizarea 

obiectivelor din Prgramul de 

Guvernare. 

E o bună ocazie să reamintim 

tuturor că Justiția este un 

serviciu public aflat în slujba 

cetățenilor și companiilor. 

E o bună ocazie să reamintim faptul că fără investiții permanente în sistemul 
judiciar, nu se pot obține rezultate, așa cum fără investiții în economie, nu se poate 
obține creștere economică. 

E o bună ocazie să reamintim faptul că fără o majoritate parlamentară dedicată 

bunului mers al justiției, proiectele MJ nu pot deveni legi. 

A fost un mandat intens care a necesitat măsuri sub semnul urgenței, legate de: 

• Abrogarea recursului compensatoriu; 

• Evitarea condamnării României la Comitetul Delegațiilor Miniștrilor în 

format Drepturile Omului; 

• Prorogarea intrării în vigoare a prevederilor referitoare la pensionarea 

magistraților; 

• Stabilizarea activității Ministerului Public; 

• Criza sanitară și necesitatea de a asigura accesul cetățenilor la justiție; 

• Finalizarea proiectelor legislative; 

• Strategia națională împotriva criminalității organizate; 

• Asigurarea finanțării sistemului; judiciar, investiții și digitalizare; 

• Reluarea dialogului onest și cooperarea cu Comisia Europeană, statele 

membre UE în cadrul MCV și JAI. 
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Ca ministru, mi-am făcut datoria și am coordonat îndeaproape și personal echipele 

de elaborare legislativă, lucrând chiar personal asupra multor texte, în special la 

legile justiției. 

Programul de elaborare legislativă a Ministerului Justiției pentru anul 2020 a fost 

realizat integral.  

Cele patru ”piese grele” importante ale acestui program au fost realizate. Proiectul 

privind desființarea SIIJ a fost elaborat de la 1 februarie și se află de mai multe luni 

în dezbaterea CSM, pentru avizare, Legile Justiției sunt puse în dezbatere publică de 

la începutul lunii septembrie, Legea Grefierilor de asemenea, iar acum, Legea 

privind transferul Arhivei SIPA la CNSAS a fost pus în dezbatere publică. Mult 

așteptata nouă majoritate a sosit. Acum, aceste proiecte pot fi transformate în lege.  

Închei acest scurt mandat la Ministerul Justiției, în cadrul unui guvern care nu a 

dispus de majoritate, cu toate obiectivele pe care mi le-am propus încheiate. 

Mulțumesc tuturor celor care au depus eforturi deosebite în această perioadă, care 

slujesc justiția și care au contribuit la întărirea Statului de drept în România și 

eficientizarea întregului sistem judiciar.  

 

 

 

 

Cătălin Predoiu 

Ministrul Justiției 
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II. Urgențe aflate pe agenda Ministerului Justiției la preluarea 

mandatului 

1. Abrogarea recursului compensatoriu 

Ministrul Justiției a fost prezent în Comisia Juridică a Camerei Deputaților pentru 
a sprijini Pl-x nr. 281/2019 Propunere legislativă de abrogare a Legii nr.169/2017 
pentru modificarea şi completarea Legii nr.254/2013 privind executarea pedepselor 
şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului 
penal, de modificare şi de completare a Legii nr.286/2009 privind Codul penal, de 
modificare a Legii nr.254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor 
privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal și, în 
data de 4 decembrie 2019, Camera Deputaților a adoptat cu un vot covârșitor 
proiectul de lege de abrogare a recursului compensator. 272 de deputați, din 278 
prezenți, fără nici un vot împotrivă, au adoptat proiectul de abrogare, a acestui 
mecanism de compensare, care a devenit Legea nr.240/2019. 

2. Evitarea condamnării României la Comitetul Delegațiilor Miniștrilor în format 

Drepturile Omului 

În data de 29.11.2019, Ministerul Justiției a primit o infogramă  diplomatică 
(neclasificată n.n.) prin care era semnalată îngrijorarea Consiliului de Miniștri – 
formatul Drepturile Omului din cadrul Consiliului Europei, privind iminenta 
abrogare a recursului compensatoriu de către Parlamentul României și, în 
consecință, programată adoptarea unei Rezoluții dure de condamnare a României 
pentru lipsa măsurilor de remediere a condițiilor din penitenciare și intenția de a 
elimina orice măsură compensatorie: 

„...reacția delegațiilor a fost fermă și, pe alocuri, neprietenoasă, reamintindu-se 
volumul foarte mare de cauze la CEDO ... (care) ar putea paraliza temporar 
activitatea Curții (Europene a Drepturilor Omului) ... preconizăm o abordare mai 
dură din partea statelor ... etc.”. 

În data de 5 decembrie, Ministrul Justiției a participat la Comitetul Delegațiilor 
Miniștrilor în format Drepturile Omului (CM-DH), Strasbourg, dedicată 
supravegherii executării hotărârilor Curții Europene a Drepturilor Omului.  

După trei ore de dezbateri intense, în urma poziţiei şi argumentelor prezentate 
de Ministerul Justiţiei din România, rezoluția de condamnare a României, redactată 
deja și pregătită pentru vot, a fost schimbată în sală, la sfârșitul reuniunii, cu o 
Rezoluție de recomandare, fapt fără precedent în sesiunile Consiliului de Miniștri. 

http://www.just.ro/declaratiile-ministrului-justitiei-catalin-predoiu-in-cadrul-sedintei-comisiei-juridice-din-data-de-03-12-2019-a-camerei-deputatilor-care-a-avizat-pozitiv-propunerea-legislativa-de-abrogare-a-leg/
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=17620
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=17620
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=17620
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=17620
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=17620
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=17620
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/221138
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Cu acea ocazie, ministrul Justiţiei a mai avut o întrevedere cu Președintele Curții 
Europene a Drepturilor Omului, domnul Linos-Alexandre Sicilianos şi o întrevedere 
cu reprezentanții Serviciului de Executare a Hotărârilor CEDO. 

După reuniunea de la Strasbourg, Ministerul Justiției a conceput și pus în 
aplicare un plan de ameliorare urgentă a condițiilor din penitenciare, pe trei direcții 
de acțiune pe termen scurt: 

• igienizarea a aproximativ 2.000 de camere de detenție; 
• redistribuirea de deținuți între penitenciare, pentru a echilibra gradul de 

ocupare între acestea; 
• extinderea capacităților de cazare pentru a scădea rata de ocupare. 

și pe termen mediu și lung 

• construcția noilor penitenciare, deja lansate, inclusiv în cadrul Mecanismului 

Norvegian cu fonduri nerambursabile. 

În paralel, Ministerul Justiției a obținut aprobarea unui Memorandum în Guvern 
privind organizarea concursurilor pentru ocuparea unor posturi vacante din 
structura organizatorică a Direcției Naționale de Probațiune și serviciilor de 
probațiune (28 noiembrie 2019) prin care se suplimenta aparatul de Probațiune cu 
611 inspectori de probațiune. 

3. Stabilizarea activității Ministerului Public, DNA și DIICOT printr-o procedură de selecție 

a procurorilor în vederea efectuării propunerilor de numire pentru ocuparea funcțiilor 

vacante de conducere din aceste instituții 

 

13 poziții de procurori de rang înalt erau vacante, unele de ani de zile la nivelul 
conducerii Parchetului General, DNA și DIICOT, interimatul prelungit în conducerea 
parchetelor având drept consecință scăderea ritmului de combatere a infracțiunilor 
grave. 

În data de 2 decembrie 2019, Ministerul Justiției a lansat procedura de selecție 
pentru ocuparea acestor posturi. 

Comisia de interviu a fost formată din reprezentanți ai MJ, CSM Secția pentru 
procurori, INM și ASE și a avut ca și criterii de evaluare pentru fiecare participant: 

https://gov.ro/ro/guvernul/sedinte-guvern/informatie-de-presa-privind-acte-normative-adoptate-sau-de-care-guvernul-a-luat-act-in-edinta-din-28-noiembrie-2019
https://gov.ro/ro/guvernul/sedinte-guvern/informatie-de-presa-privind-acte-normative-adoptate-sau-de-care-guvernul-a-luat-act-in-edinta-din-28-noiembrie-2019
https://gov.ro/ro/guvernul/sedinte-guvern/informatie-de-presa-privind-acte-normative-adoptate-sau-de-care-guvernul-a-luat-act-in-edinta-din-28-noiembrie-2019
https://gov.ro/ro/guvernul/sedinte-guvern/informatie-de-presa-privind-acte-normative-adoptate-sau-de-care-guvernul-a-luat-act-in-edinta-din-28-noiembrie-2019
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• proiectul privind exercitarea atribuțiilor specifice funcției de conducere 
pentru care participă la selecție; 

• aptitudinile manageriale și de comunicare; 
• poziția candidatului în raport cu valorile profesiei și ale funcției pentru care 

candidează (integritate, responsabilitate și răspundere); 

Audierile candidaților au fost transmise în direct, audiovideo, pe pagina de internet 

a Ministerului Justiției.  

Procedura de selecție a fost una laborioasă, bazată pe analiza unor dosare 
profesionale consistente și a unor interviuri temeinice, desfășurate în deplină 
transparență, în fața unei comisii de interviu.  

În urma audierilor, propunerile au fost înaintate spre avizare la CSM, Secția de 
procurori și, spre decizie, Președintelui României. 

4. Prorogarea intrării în vigoare a prevederilor referitoare la pensionarea magistraților 

Ministerul Justiției a susținut prorogarea termenului de pensionare anticipată a 
magistraților. Fără un asemenea demers ar fi existat mari probleme de funcționare 
în sistemul de justiției. În cele din urmă, Parlamentul a adoptat LEGEA nr. 239 din 
19 decembrie 2019 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 
92/2018 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul 
justiției, care prevedea la art. V: 

"Art. V Prevederile art. I pct. 142 din Legea nr. 242/2018 pentru modificarea și 
completarea Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, cu 
referire la art. 82 alin. (3) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și 
procurorilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare, intră în vigoare 
la data de 1 ianuarie 2022." 

5. Proiectul de desființare a Secției Speciale pentru Investigarea Infracțiunilor în Justiție 

27.12.2019 - Executivul a adoptat Memorandumul Ministerului Justiției care 
propune desființarea Secției Speciale. 

04.02.2020 – Ministerul Justiției pune în dezbatere publică proiectul de lege privind 
desființarea Secției pentru Investigarea Infracțiunilor din Justiție, precum și pentru 
modificarea și completarea unor acte normative în domeniul justiției.  

04.02.2020 - Proiectul a fost transmis către CSM pentru procedura de avizare, unde 

se află și în acest moment. 

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/221101
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/221101
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/221101
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/221101
https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/12/MEMO-7.pdf
https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/12/MEMO-7.pdf
http://www.just.ro/proiectul-de-lege-privind-desfiintarea-sectiei-pentru-investigarea-infractiunilor-din-justitie-precum-si-pentru-modificarea-si-completarea-unor-acte-normative-in-domeniul-justitiei-2/
http://www.just.ro/proiectul-de-lege-privind-desfiintarea-sectiei-pentru-investigarea-infractiunilor-din-justitie-precum-si-pentru-modificarea-si-completarea-unor-acte-normative-in-domeniul-justitiei-2/
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24.06.2020 – Dezbatere publică a Proiectului de lege privind desființarea Secției 
pentru Investigarea Infracțiunilor din Justiție, precum și pentru modificarea și 
completarea unor acte normative în domeniul justiției. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.just.ro/concluzii-in-urma-dezbaterii-publice-asupra-proiectului-de-lege-privind-desfiintarea-sectiei-pentru-investigarea-infractiunilor-din-justitie/
http://www.just.ro/concluzii-in-urma-dezbaterii-publice-asupra-proiectului-de-lege-privind-desfiintarea-sectiei-pentru-investigarea-infractiunilor-din-justitie/
http://www.just.ro/concluzii-in-urma-dezbaterii-publice-asupra-proiectului-de-lege-privind-desfiintarea-sectiei-pentru-investigarea-infractiunilor-din-justitie/
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III. Realizarea obiectivelor generale din Programul de Guvernare privind 

buna funcționare a Justiției 

1. Cadrul legislativ 

Contextul legislativ la începutul mandatului Guvernului: 

Sistemul judiciar s-a aflat, din punct de vedere legislativ, sub influența 
modificărilor legilor care guvernează domeniul justiției (Legea nr.303/2004 privind 
statutul magistraților, Legea nr.304/2004 privind organizarea judiciară și Legea 
nr.317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii), cât și a unor modificări 
privind Codul penal și Codul de procedură penală, intervenții legislative amplu 
criticate de partenerii europeni (în cadrul Mecanismului de Cooperare și Verificare, 
de către Comisia de la Veneția, GRECO), dar și de societatea românească în 
ansamblul ei. 

În context, deciziile Curții Constituționale în aceleași domenii nu erau 
implementate, în timp ce altele erau recent pronunțate, determinând, astfel, o 
instabilitate a sistemului judiciar în ceea ce privește organizarea și funcționarea lui. 
Prin urmare, Guvernul s-a confruntat cu nevoia de amendare a legislației în 
domeniile menționate, dar și în fața unor provocări care implicau noi inițiative 
legislative, dintre care unele necesitau reale procese de reformă a sistemului 
judiciar. 

Nu în ultimul rând, Guvernul s-a confruntat cu necesitatea de a transpune unele 
directive europene în materie penală și procesual-penală, dat fiind că activitatea 
reprezentând obiectul acestor directive a fost blocată, Comisia Europeană 
demarând deja acțiuni premergătoare sau de constatare a infringement-ului. 

Măsuri luate de Ministerul Justiției: 

La data de 30 septembrie 2020, Ministerul Justiției a supus dezbaterii publice 
următoarele proiecte de lege: 

• proiectul de Lege privind statutul magistraților din România, 
• proiectul de Lege privind organizarea judiciară, 
• proiectul de Lege privind Consiliul Superior al Magistraturii. 

Proiectele de acte normative au fost elaborate ca urmare a analizării 
cerințelor Raportului MCV al Comisiei Europene, a rapoartelor și avizelor GRECO și 
ale Comisiei de la Veneția, în conformitate cu numeroase luări de poziție ale unor 
asociații ale magistraților și a numeroase organizații ale societății civile făcute la 

http://www.just.ro/in-temeiul-dispozitiilor-art-7-din-legea-nr-52-2003-privind-transparenta-decizionala-in-administratia-publica-republicata-ministerul-justitiei-supune-dezbaterii-publice-urmatoarele-proiecte-de-leg/
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data modificării legilor justiției în anii 2018/2019, care au contestat respectivele 
modificări, în conformitate cu numeroase semnale primite de Ministerul Justiției 
din partea a numeroși magistrați și reprezentanți ai societății civile în același sens, 
plecând, de asemenea, de la necesitatea regândirii, rediscutării și modificării legilor 
justiției. 

Termen de dezbatere publică este până la data de 31.03.2021. 

Ministerul Justiției este deschis pentru consultări față de toate instituțiile care 
au competențe în justiție, Consiliul Superior al Magistraturii, Ministerul Public, 
instanțe și parchete, organizații profesionale ale magistraților, magistrați care 
doresc să se exprime individual, mediul academic, profesiile juridice, personalul de 
specialitate din instanțe și parchete, organizații neguvernamentale etc., dar și cu 
partenerii instituționali externi în domeniul justiției, în primul rând Comisia 
Europeană. Calendarul dezbaterilor a fost prezentat pe pagina de internet a 
Ministerului Justiției. 

• Strategia naţională împotriva criminalităţii organizate 

Proiectul Strategiei Naționale împotriva Criminalității Organizate a fost elaborat 
în intervalul august-noiembrie 2020, în urma unui proces de cooperare, coordonat 
de Ministerul Justiției, între instituțiile cu responsabilități în lupta împotriva 
criminalității organizate: Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Public, DIICOT, 
SRI, SIE, Ambasada Statelor Unite, Departamentul de Stat al SUA, Departamentul 
pentru Justiție al SUA, FBI. 

Strategia realizează o radiografie a manifestării fenomenului criminalității 
organizate la nivel național, și, corelativ, a capacității naționale de răspuns şi 
propune, în consecinţă, o viziune integrată, armonizată inter-instituțional cu privire 
la misiunea și obiectivele necesar a fi asumate de principalele instituții cu 

responsabilități în domeniu. 

Documentul include obiective strategice și direcții de acțiune care vizează atât 
consolidarea acțiunilor de combatere a fenomenului de către organele de aplicare 
a legii, cât și prevenirea criminalității organizate, fiind pus accent pe dezvoltarea 
mijloacelor de identificare timpurie a formelor de manifestare a CO, managementul 
integrat al riscurilor, consolidarea profesionalismului în sectorul public și creșterea 
conștientizării la nivelul segmentelor vulnerabile cu privire la modul de lucru al 
grupurilor de criminalitate organizată. 
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Proiectul acordă o importanță deosebită protejării victimelor criminalității 
organizate și prevenirea revictimizării acestora. În mod concret, din această 
perspectivă, strategia include deziderate care au în vedere eficientizarea 
interacțiunii inițiale a oficialilor publici cu victimele, acordarea efectivă a măsurilor 
de asistență și protecție a victimelor și consolidarea modului de interacțiune cu 
participanții minori la procesul penal și a infrastructurii aferente.  

Având în vedere că infracționalitatea stradală reprezintă o amenințare la adresa 
societății atât din perspectiva potențialului de destabilizare a ordinii publice, cât și 
prin prisma impactului ridicat asupra percepției de siguranță de la nivelul 
cetățenilor, strategia are în vedere dezvoltarea capacității de prevenire și 
combatere a manifestărilor în spațiul public, fizic sau virtual, a grupurilor de crimă 
organizată, cu accent pe faptele săvârșite de persoane înarmate sau prin folosirea 
unei arme ori substanțe explozive, narcotice sau paralizante. 

• Proiect de lege privind statutul personalului de specialitate judiciară şi al 
altor categorii de personal din cadrul instanţelor judecătoreşti, al parchetelor 

de pe lângă acestea şi al Institutului Naţional de Expertize Criminalistice.  

În esență, Proiectul de lege reglementează: 
o o nouă denumire a personalului, prin eliminarea sintagmei “auxiliar”, astfel 

că, proiectul se referă la “personalul de specialitate juridică”, ca urmare a 
reconsiderării funcțiilor care compun această categorie profesională, a 
rolului și a atribuțiilor acestuia în procesul de înfăptuire a actului de justiție 
și de de sprijin pentru magistrați, în varii domenii; 

o Proiectul propune o nouă clasificare a funcțiilor care compun această 
categorie profesională, și anume: 

- personal de specialitate judiciară: grefieri judiciari, grefieri documentariști, 
grefieri de ședință și grefieri principali; 

- personal de asistență: grefieri și agenți procedurali; 
- personal tehnic: specialiști IT, specialiști criminaliști și tehnicieni criminaliști; 
- personal administrativ: șoferi. 
o Ca noutate, au fost introduse funcțiile de grefier judiciar și corespondentul 

acestuia în cadrul Parchetelor, grefier principal, acestea fiind concepute ca 
funcții de nivel superior, menite să asigure o asistență reală, efectivă 

judecătorului, respectiv procurorului. 

• Proiect de lege privind modernizarea registrului comerțului și registratori 

http://www.just.ro/proiectul-de-lege-privind-statutul-personalului-de-specialitate-judiciara-si-al-altor-categorii-de-personal-din-cadrul-instantelor-judecatoresti-al-parchetelor-de-pe-langa-acestea-si-al-institutului/
http://www.just.ro/proiectul-de-lege-privind-statutul-personalului-de-specialitate-judiciara-si-al-altor-categorii-de-personal-din-cadrul-instantelor-judecatoresti-al-parchetelor-de-pe-langa-acestea-si-al-institutului/
http://www.just.ro/proiectul-de-lege-privind-statutul-personalului-de-specialitate-judiciara-si-al-altor-categorii-de-personal-din-cadrul-instantelor-judecatoresti-al-parchetelor-de-pe-langa-acestea-si-al-institutului/
http://www.just.ro/proiectul-de-lege-privind-registrul-comertului/
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o Ministerul Justiției vine în sprijinul întreprinderilor.  
o Modificăm legea pentru a le permite să demareze cu ușurință o afacere, să 

desfășoare activități online și să se extindă la nivel dincolo de granițele țării. 
o Proiectul pe care il lansam permite firmelor să se înregistreze online, fără a fi 

necesară prezența fizică în nicio etapă a procesului de înființare și înregistrare 

în registrul comerțului a societăților. Evident, cu menținerea garanțiilor de 

certitudine a datelor înregistrate. 

o Pentru o înregistrare mai rapidă, mai simplă și mai puțin costisitoare, proiectul 

reduce din documentele necesare înregistrării (renunțăm la specimenului de 

semnătură pentru reprezentanții legali ai societăților, declarațiile pe propria 

răspundere se depun într-o formă simplificată – prin includere în actul 

constitutiv); 

o Proiectul simplifică modalitatea de întocmire sau de depunere a unor 

documente, permițând, printre altele, depunerea în formă electronică, cu 

semnătură electronică.  

• Proiect de lege pentru aplicarea Regulamentului (UE) 2017/1939 al 
Consiliului din 12 octombrie 2017 de punere în aplicare a unei forme de 
cooperare consolidată în ceea ce privește instituirea Parchetului European 
(EPPO) din data de 9 iulie 2019 – Aprobat de Guvern, proiectul Ministerului 
Justiției privind instituirea Parchetului European (EPPO) în România a fost 
trimis pentru dezbatere în Parlament. 

• Proiect de Lege pentru instituirea unor măsuri referitoare la arhiva fostei 
Direcții Generale de Protecție și Anticorupție din subordinea Ministerului 
Justiției și arhiva fostei Direcții Generale a Penitenciarelor 

o Ministerul Justiției a pus în dezbatere publică o primă formă a proiectului de 

Lege pentru instituirea unor măsuri referitoare la arhiva fostei Direcții 

Generale de Protecție și Anticorupție (n.n. arhiva S.I.P.A.) din subordinea 

Ministerului Justiției și arhiva fostei Direcții Generale a Penitenciarelor (n.n. 

arhiva D.G.P.).  

o Acest proiect constituie un punct de plecare pentru viitoarele dezbateri și 

analize în vederea clarificării situației juridice a unor arhive, inclusiv din 

perspectiva asumării și conștientizării publice a moștenirii regimului 

comunist. 

o Proiectul de Lege a fost elaborat cu intenția de conferi un cadru legal care să 

stabilească, de principiu, modalitățile concrete cu privire la inventarierea, 

gestionarea și păstrarea documentelor cuprinse în cele două arhive: arhiva 

S.I.P.A., respectiv arhiva fostei D.G.P. (în cazul acestei din urmă arhive este 

http://www.just.ro/en/proiectul-de-lege-privind-unele-masuri-pentru-aplicarea-de-catre-romania-a-regulamentului-ue-20171939-al-consiliului-din-12-octombrie-2017-de-punere-in-aplicare-a-unei-forme-de-cooperare-consolidat/
http://www.just.ro/en/proiectul-de-lege-privind-unele-masuri-pentru-aplicarea-de-catre-romania-a-regulamentului-ue-20171939-al-consiliului-din-12-octombrie-2017-de-punere-in-aplicare-a-unei-forme-de-cooperare-consolidat/
http://www.just.ro/en/proiectul-de-lege-privind-unele-masuri-pentru-aplicarea-de-catre-romania-a-regulamentului-ue-20171939-al-consiliului-din-12-octombrie-2017-de-punere-in-aplicare-a-unei-forme-de-cooperare-consolidat/
http://www.just.ro/en/proiectul-de-lege-privind-unele-masuri-pentru-aplicarea-de-catre-romania-a-regulamentului-ue-20171939-al-consiliului-din-12-octombrie-2017-de-punere-in-aplicare-a-unei-forme-de-cooperare-consolidat/
http://www.just.ro/proiectul-de-lege-pentru-pentru-instituirea-unor-masuri-referitoare-la-arhiva-fostei-directii-generale-de-protectie-si-anticoruptie-din-subordinea-ministerului-justitiei-si-arhiva-fostei-directii-gene/
http://www.just.ro/proiectul-de-lege-pentru-pentru-instituirea-unor-masuri-referitoare-la-arhiva-fostei-directii-generale-de-protectie-si-anticoruptie-din-subordinea-ministerului-justitiei-si-arhiva-fostei-directii-gene/
http://www.just.ro/proiectul-de-lege-pentru-pentru-instituirea-unor-masuri-referitoare-la-arhiva-fostei-directii-generale-de-protectie-si-anticoruptie-din-subordinea-ministerului-justitiei-si-arhiva-fostei-directii-gene/
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vorba de documente cu relevanță istorică și/sau practică din perspectiva 

persoanelor care au executat pedepse sau măsuri privative de libertate, sub 

orice formă, în închisorile comuniste). 

o Proiectul are în vedere, astfel, ca aceste documente să fie inventariate și 

predate Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității (cu 

excepția dosarelor de personal ale foștilor angajați, care rămân în custodia 

Administrației Naționale a Penitenciarelor), pentru asigurarea conservării 

arhivistice a documentelor respective. 

• Proiect de Lege privind unele măsuri în domeniul justiției în contextul 
pandemiei de COVID-19 

o reglementează posibilitatea luării/dispunerii unor măsuri necesare 
funcționării justiției ca serviciu public în vederea prevenirii și combaterii 
efectelor pandemiei de COVID-19; 

o Măsurile reglementate de prezenta lege se pot dispune numai din motive 
generate de pandemia de COVID-19 și se aplică pe durata stării de alertă 
declarate în condițiile legii, în vederea prevenirii și combaterii efectelor 
pandemiei de COVID-19, precum și pentru o perioadă de 30 de zile de la 
încetarea acesteia; 

o Aprobat în ședința de Guvern din data de 18.11.2020. 
 

• Proiect de Lege privind unele măsuri temporare referitoare la concursul de 
admitere la Institutul Naţional al Magistraturii, formarea profesională inițială 
a judecătorilor și procurorilor, examenul de absolvire a Institutului Național 
al Magistraturii, stagiul și examenul de capacitate al judecătorilor și 
procurorilor stagiari, precum și la concursul de admitere în magistratură. 

o Proiectul pune în acord legislaţia în materia concursurilor de admitere în 
magistratură, de admitere la Institutul Național al Magistratuirii, de absolvire 
a Institutului şi a examenului de  capacitate cu Decizia Curţii Constituţionale 
nr. 121/2020. 

o Totodată, proiectul de lege stabilește, cu caracter temporar, durata 
cursurilor în anii 2020 și 2021 la Institutul Național al Magistraturii precum și 
a stagiului judecătorilor și procurorilor care au fost admiși la Institutul 
Național al Magistraturii. 

o Ridicarea normelor de concurs și examen la rang de lege, în acord cu Decizia 
Curții Constituționale, conferă o mai mare transparență, stabilitate și 
legitimitate procedurilor de concurs și examen. 

http://www.just.ro/proiect-de-lege-privind-unele-masuri-in-domeniul-justitiei-in-contextul-pandemiei-de-covid-19/
http://www.just.ro/proiect-de-lege-privind-unele-masuri-in-domeniul-justitiei-in-contextul-pandemiei-de-covid-19/
http://www.just.ro/proiectul-de-lege-privind-unele-masuri-temporare-referitoare-la-concursul-de-admitere-la-institutul-national-al-magistraturii-formarea-profesionala-initiala-a-judecatorilor-si-procurorilor-examenul/
http://www.just.ro/proiectul-de-lege-privind-unele-masuri-temporare-referitoare-la-concursul-de-admitere-la-institutul-national-al-magistraturii-formarea-profesionala-initiala-a-judecatorilor-si-procurorilor-examenul/
http://www.just.ro/proiectul-de-lege-privind-unele-masuri-temporare-referitoare-la-concursul-de-admitere-la-institutul-national-al-magistraturii-formarea-profesionala-initiala-a-judecatorilor-si-procurorilor-examenul/
http://www.just.ro/proiectul-de-lege-privind-unele-masuri-temporare-referitoare-la-concursul-de-admitere-la-institutul-national-al-magistraturii-formarea-profesionala-initiala-a-judecatorilor-si-procurorilor-examenul/
http://www.just.ro/proiectul-de-lege-privind-unele-masuri-temporare-referitoare-la-concursul-de-admitere-la-institutul-national-al-magistraturii-formarea-profesionala-initiala-a-judecatorilor-si-procurorilor-examenul/
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o Stabilirea duratei de 1 an a stagiului judecătorilor și procurorilor stagiari  
precum și a duratei de 2 ani a cursurilor de formare profesională a auditorilor 
de justiție este o soluție realistă, care evită agravarea deficitului de resurse 
umane ce s-ar produce prin majorarea intempestivă și nepregătită 
instituțional a acestei durate, în acord, de asemenea, cu capacitatea 
prezentă de școlarizare și instruire pe care o deține INM. 
 

2. Digitalizarea sistemului judiciar și a Ministerului Justiției. Condiții logistice. Resurse 

umane. Susținere bugetară 

Digitalizarea sistemului judiciar și a Ministerului Justiției 

A fost elaborat Planul Naţional de digitalizare a sistemului judiciar, a Ministerului 
Justiţiei şi a instituțiilor subordonate acestuia, urmând a fi introdus în procedura 
de transparență decizională -obiectiv: facilitarea prin intermediul tehnologiilor a 
realizării actului de justiție în mod eficient, accesibil, realizat în condiţii de 
independență, cu respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale.  

Planul Naţional de Digitalizare a sistemului judiciar, a Ministerului Justiţiei şi a 
instituţiilor subordonate, se înscrie în liniile stabilite prin Strategia şi Planul de 
Acţiune privind e-Justiţia pentru 2019-2023, precum şi de Tabloul de bord privind 
justiţia în UE şi este reprezentat de crearea premiselor folosirii datelor digitizate în 
activitatea curentă, dezvoltarea, în continuare, la nivelul sistemului judiciar şi 
extinderea acestei operaţiuni la nivelul ministerului şi a instituțiilor subordonate. 

Astfel, cu ocazia rectificării bugetului de stat pe anul 2020 aprobată prin Ordonanţei 

de Urgenţă a Guvernului nr.135/2020 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe 

anul 2020, modificarea unor acte normative și stabilirea unor măsuri bugetare , au 

fost alocate fondurile necesare pentru dotarea unui număr de 797 săli de judecată 

pentru care instanţele au transmis un necesar de 597 sisteme de videoconferinţă. 

Având în vedere contractul de finantare nr. 12/62642/28.02.2019 aferent 

proiectului predefinit „Judicial training and capacity building”, finanțat de 

Ministerul Justiţiei în cadrul Mecanismului Financiar Norvegian 2014-2021, 

Consiliul Superior al Magistraturii deruleaza în prezent o procedură de achiziție a 

câte unui sistem de videoconferință pentru 100 de instanţe de judecată. 
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A rezultat, așadar, un necesar de 497 de sisteme de videoconferinţă pentru care a 

fost alocată suma de 11.928.000 lei. 

Ulterior, Ministerul Justiţiei a alocat instanţelor judecătoreşti la începutul lunii 

octombrie 2020, suma de 25.948.000 lei pentru achiziţia a 2.372 buc. laptop-uri şi 

587 scannere, fonduri alocate la rectificare. 

Tribunalul Arad, una din instanțele cu inițiativă din sistemul judiciar care încă din 

anul 2014 a dezvoltat o componenta a dosarului electronic (TDS) utilizată la nivel 

naţional care urmează a fi integrată în următoarea dezvoltare a aplicației ECRIS, a 

solicitat fonduri pentru achiziționarea a două echipamente printare-imprimare 

pentru optimizarea modului de lucru a aplicației ECRIS. Analizând performantele 

echipamentului de printare propus spre achiziție, precum și diminuarea estimată a 

costurilor per dosar, Ministerul Justiţiei a apreciat oportună soluția tehnică propusa 

de Tribunalul Arad şi a alocat fondurile necesare. 

În vederea continuării procesului de digitalizare, în perioada următoare Ministerul 

Justiţiei va aloca fonduri din veniturile proprii realizate (aproximativ 30.000 mii lei) 

şi va derula următoarele proceduri de achiziţie (licitaţii) în valoare totală de 171.537 

mii lei cu TVA, astfel: 

1. Laptopuri şi staţii de lucru (1.293 buc laptopuri şi 7.233 staţii de lucru) la o 

valoare estimată de 51.156 mii lei; 

2. Servere şi storage (1.170 buc servere şi 297 storage) la o valoare estimată de 

92.205 mii lei; 

3. Multifuncţionale şi imprimante (1.831 buc multifuncţionale şi 5.411 buc 

imprimante) la o valoare estimată de 28.176 mii lei. 

Investiţii realizate în ultimul an în infrastructura din sistemul judiciar 

a. Investiţii realizate de Ministerul Justiției şi instanţe judecătoreşti: 

• Palatul de Justiție Prahova, obiectiv implementat de DIPFIE, cu finanțare de 

la bugetul de stat începând cu data de 31.03.2017; fondurile alocate în anul 

2020 au o valoare de 13.000 mii lei pentru finalizarea lucrărilor (utilizat până 

la 26.11.2020 suma de 5.768 mii lei) şi de 10.372 mii lei pentru prima dotare 

(utilizat până la 26.11.2020 suma de 1.642 mii lei). 
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Lucrările de execuție şi achiziţiile care compun prima dotare (achiziţii directe 

şi licitaţii deschise pentru mobilier şi IT)  vor fi finalizate până la sfârșitul 

anului, dar există riscul ca o parte dintre produse să nu poate fi livrată de 

câștigători până la finele anului. 

• Tribunalul Sibiu - reabilitare, amenajare și extindere sediu - obiectiv 

implementat de DIPFIE până la începutul anului curent, când a fost preluat 

de instanță (Tribunalul Sibiu), cu finanțare de la bugetul de stat începând cu 

data de 31.03.2017; fondurile alocate în anul 2020 au o valoare de 1.100 mii 

lei pentru realizarea documentației de reproiectare pentru restul de 

executat şi reluarea lucrărilor; în prezent expertiza tehnică este în evaluare 

la Curtea de Apel Alba Iulia. 

În anul 2020 au fost continuate lucrările la următoarele obiective de 

investiții/intervenții: 

• Sediu Judecătoria Rădăuți au fost alocate fonduri în valoare de 10.916 mii 

lei din care a fost utilizată suma de 7.110 mii lei, urmând ca anul viitor acest 

obiectiv de investiţii să fie finalizat; 

• Sediu Judecătoria Sighetu Marmației – reparaţie capitală au fost alocate 

fonduri în valoare de 5.300 mii lei din care a fost utilizată suma de 897 mii 

lei; 

• Sediu Judecătoria Șimleu Silvaniei – reparaţie capitală au fost alocate 

fonduri în valoare de 1.084 mii lei din care a fost utilizată suma de 299 mii 

lei. 

 

b. Investiţii derulate prin Compania Naţională de Investiţii 

Colaborarea cu CNI a început în ianuarie 2015, când a fost semnat primul protocol, 

încheiat în baza Memorandumului cu tema: „Programul Naţional de consolidare a 

infrastructurii instanțelor de judecată şi a infrastructurii parchetelor”. 

Prin CNI se derulează un număr de 27 obiective de investiţii (14 sedii noi şi 13 

reabilitări ale sediilor existente), aflate în diverse stadii ale procesului investiţional.  

Dintre acestea, în perioada 2017 – 2019 au fost finalizate 4 reabilitări de sedii 

(Tribunalul şi Judecătoria Brăila, Tribunalul Caraş Severin, Tribunalul Arad, 

Tribunalul Bistriţa Năsăud). 
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Compania Naţională de Investiţii a finalizat în luna august 2020 sediul Tribunalului 

Gorj -  extindere corp nou, iar începând cu data de 02 septembrie 2020 a început 

recepția la terminarea lucrărilor, care în acest moment este suspendată deoarece 

constructorul mai are de efectuat  lucrări de remedieri pentru care a fost alocată o 

perioadă de 90 de zile.  

La începutul lunii decembrie 2020 se va efectua recepţia la terminarea lucrărilor. 

Valoarea acestei investiţii este de 12.093.196 lei. 
 

c. Obiective de investiţii finanţate prin Banca Mondială  

• A fost finalizat Masterplanul Cartierului pentru Justiție (Conceptul general 
urbanistic-arhitectural), care presupune gruparea tuturor instituțiilor de 
justiție din Capitală într-un singur areal imobiliar. 

• Au fost finalizate și aprobate de Banca Mondială documentațiile de 
licitație pentru contractarea serviciilor de proiectare avansată a Cartierului 
pentru justiție (elaborarea Planului Urbanistic de Detaliu, Temă de 
Proiectare, Expertiză tehnică și Studiu de Fezabilitate) și a serviciilor de audit 
tehnic de calitate și verificare de proiect. Procedurile de licitații competitive 
internaționale sunt în prezent în curs de derulare cu termene de finalizare în 
intervalul decembrie 2020-ianuarie 2021. 

• Au fost finalizate și aprobate de Banca Mondială documentațiile de 
licitație pentru contractarea lucrărilor de construcții (civile și instalații) a 
noilor sedii pentru judecătoriile Horezu și Costești. Procedurile de licitație 
competitivă sunt în prezent în curs de derulare cu termene de finalizare în 
intervalul ianuarie - februarie 2021.  

Alte proiecte cu finanțare din bugetul de stat și fonduri europene 
nerambursabile  

• Finalizarea componentelor  proiectului „Dezvoltarea și implementarea unui 
sistem integrat de management strategic la nivelul sistemului judiciar - SIMS, 
respectiv „Sistem integrat de management strategic funcțional la nivelul 
sistemului judiciar și personalul din sistemul judiciar instruit în domeniul 
managementului strategic” și  „Analiza de business pentru dezvoltarea 
sistemului de management al cauzelor ECRIS” finanțat din fonduri europene 



 
 Raportul Ministrului Justiției 

 

Pa
ge

2
0

 

nerambursabile prin Programul Operațional „Capacitate Administrativă” 
2014-2020 (POCA) . 

• Au fost depuse spre finanțare în cadrul Programului Operațional Capacitate 
Administrativă (POCA) două proiecte noi, pentru unul dintre acestea fiind 
semnat contractul de finanțare, după cum urmează: 

o Proiect „Analiza funcțională și strategia de dezvoltare a sistemului 
judiciar post 2020” (parteneriat cu Banca Mondială) – contract de 
finanțare semnat în data de 29.07.2020, în valoare de 18.348.044 de 
lei; 

o Proiect „Dezvoltarea sistemului de management al cauzelor – ECRIS V” 
– fișa de proiect a fost aprobată în data de 02.10.2020, iar valoarea 
estimată a proiectului este de 125.000.000 de lei. 

Totodată, sunt în curs de implementare, prin direcțiile de specialitate ale instituției, 

alte 4 proiecte1 finanțate  prin POCA pentru care Ministerul Justiției are calitatea 

de beneficiar și alte 3 proiecte2 pentru care Ministerul Justiției are calitatea de 

partener.  

 

• Gestionarea de finanțare nerambursabilă în calitate de Operator de Program 

pentru Mecanismul Financiar Norvegian (MFN) 2014-2021   

În calitate de Operator de program, Ministerul Justiției gestionează o alocare 

financiară de 52.941.176 euro, disponibilă până la 31 decembrie 2024. Având în 

vedere progresul înregistrat, în luna august 2020 programului Justiție i-a fost 

alocată, suplimentar,  suma de 4.352.941 de Euro din rezerva de performanță 

prevăzută în Memorandumul de Înțelegere încheiat între România și Regatul 

Norvegiei privind implementarea Mecanismului Financiar Norvegian 2014-2021.  

 
1 Proiectele „Dezvoltarea și implementarea unui sistem integrat de management strategic la nivelul sistemului 
judiciar - SIMS”,  „Consolidarea capacității administrative a secretariatului tehnic al Strategiei Naționale Anticorupție 
2016-2020 de a sprijini implementarea măsurilor anticorupție - SNA”, ”Consolidarea capacității administrative a MJ 
prin dezvoltarea unei platforme de gestiune a proceselor de lucru și a aplicațiilor aferente – GPL” și  „Ghidul 
specializărilor expertizei tehnice judiciare” 
2 Proiectul ”Mecanisme eficace de control administrativ și de prevenire a corupției” având ca beneficiar Secretariatul 
General al Guvernului, proiectul „TAEJ - Transparență, accesibilitate și educație juridică prin îmbunătățirea 
comunicării publice la nivelul sistemului judiciar” având ca beneficiar Consiliul Superior al Magistraturii și proiectul 
”Întărirea capacității de procesare și analiză a datelor referitoare la criminalitatea organizată și creșterea capacității 
administrative a Ministerului Public” având ca beneficiar PICCJ. 
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Prin intermediul programului ”Justiție” sunt finanțate 7 proiecte strategice 

(predefinite) vizând serviciile corecționale (sistemul penitenciar și cel de 

probațiune); eficiența și eficacitatea sistemului judiciar, consolidarea statului de 

drept; violența domestică și violența bazată pe deosebirea de sex.  

Din fondurile nou alocate prin rezerva de performanță vor fi finanțate încă 3 

proiecte strategice în următoarele domenii de intervenție: servicii corecționale, 

bună guvernanță, respectiv combaterea violenței domestice şi a violenței bazate 

pe deosebirea de gen.  

• A fost implementat sistemul IT RMS tema importantă a proiectului 
„Reforma Sistemului Judiciar” - CSM complet funcțional, modulul Resurse 
Umane și Salarizare funcțional la nivelul MJ (aparat central, CAB, TB, TIF) și 
în curs de operaționalizare la tribunalele Călărași, Giurgiu, Ialomița și 
Teleorman, modulele Financiar și Buget sunt funcționale la nivelul MJ (aparat 
central, CAB, TB, TIF). În prezent, este în curs de formalizare etapa pilot 

desfășurată la nivelul Ministerului Justiției și instanțelor (CAB, TB, TIF). 

3. Politica penală. Crima organizată, traficul de persoane. Corupția 

Crima organizată, traficul de persoane. 

Ministerul Justiției a organizat, potrivit competențelor, un front inter-instituțional 
de luptă împotriva traficului de persoane. În acest sens, au avut loc întâlniri de lucru 
repetate cu conducerea Ministerului Public, DIICOT, MAI, Ambasada Statelor Unite, 
precum și alte instituții cu atribuții în domeniu. Totodată au avut loc întâlniri de 
lucru cu omologi din UE, Comisarul pe Justiție și ambasadori, pentru strângerea 
cooperării pe combaterea transfrontalieră a fenomenului. 

Acțiunile Ministerului Justiției s-au focalizat pe 5 direcții majore: 

a. îmbunătăţirea asistenţei oferite victimelor traficului de persoane 
b. recuperarea bunurilor provenite din infracțiuni 
c. culegerea și prelucrarea datelor statistice în materie 
d. îmbunătăţirea pregătirii profesionale 
e. consolidarea urmăririi penale 

Concret, Ministerul Justiției a acționat prin: 
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Emiterea de îndrumări (nr. 99940 din data de 28 noiembrie 2019 și nr. 45318 din 
data de 10 iunie 2020 către Ministerul Public), prin care s-a solicitat intensificarea 
și prioritizarea acțiunii de combatere a traficului de persoane și crimă organizată 
prin manifestarea unei atitudini proactive în ceea ce privește sesizarea din oficiu, 
cu luarea în considerare a tuturor surselor de informare, inclusiv surse deschise și 
mass media. Totodată, îndrumarea solicită elaborarea și implementarea unor 
planuri de acțiune și operative, coroborate cu prioritizarea și eficientizarea 
resurselor existente. 

Transmiterea către curțile de apel a unei circulare, în vederea comunicării de date 
statistice cu privire la formele de asistență financiară de care au beneficiat victimele 
traficului de persoane, segregate pe o serie de criterii relevante; 

A fost emisă o instrucțiune a Ministrului Justiției privind unele măsuri strategice în 
materia prevenirii și combaterii traficului de persoane care prevedea analiza cu 
celeritate a tuturor documentelor publicate de organismele internaționale în 
materia prevenirii și combaterii traficului de persoane (în special, rapoartele de 
evaluare ale GRETA (Grupul de experţi al Consiliului Europei în materia acţiunii 
împotriva traficului de persoane, Raportul privind traficul de persoane/Trafficking 
in Persons Report – TIP, al Departamentului de Stat, dar şi constatările 
Reprezentantului Special și Coordonator al Organizației pentru Securitate și 

Cooperare în Europa, O.S.C.E., din perspectiva atribuțiilor MJ. 

Ministerul Justiției a dezvoltat o nouă funcție a aplicației ECRIS, care permite 
anonimizarea numelui unei singure părți din dosar (în speță numele victimei uneia 

din infracțiunilor enumerate mai sus) 

Adresarea unei recomandări către Institutul Național al Magistraturii de a include 
aspecte privind fenomenul traficului de persoane în elaborarea temelor de 

pregătire a procurorilor și judecătorilor; 

Lansarea unui program de cooperare cu ambasada SUA la București, FBI și DIICOT, 
International Justice Mission pentru pregătirea procurorilor în domeniu și un grant 
de 600.000 dolari pentru protecția victimelor. 

În colaborare cu Ambasada SUA, s-a desfășurat un program intens de pregătire a 
procurorilor, polițiștilor și altor categorii de experți în materia combaterii spălării 
banilor, crimei organizate, traficului de persoane, criminalității informatice, dar și a 
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recuperării bunurilor provenite din infracțiuni și a asistenței victimelor traficului de 
persoane. 

Strategia Națională Anticorupție (SNA)  

În ultimele 12 luni a continuat implementarea SNA, nivelul de punere în aplicare a 
strategiei a crescut, iar măsuri preventive sunt aplicate atât la nivel național, cât și 
la nivel local. În prezent, Ministerul Justiției pregătește auditarea externă 
independentă a actualei strategii, în pregătirea elaborării viitorului document de 
politică publică în materia luptei împotriva corupției. 

Strategia națională de reintegrare socială a persoanelor private de libertate 
2020–2024  

A fost aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 430/2020. Noua strategie pune 
accent pe cointeresarea autorităților administrației publice locale și 
particularizarea unor servicii de suport social, disponibile pe plan local, destinate 
persoanelor revenite în comunitate, cu risc de marginalizare socială. 
Implementarea strategiei a început. Comitetul interministerial pentru coordonarea 
şi implementarea prevederilor Strategiei a fost înființat şi a avut deja prima 

ședință.  

4. Politica penitenciară 

 

Planul de acțiune al Ministerului Justiției pentru perioada 2020-2025, elaborat 

în vederea executării hotărârii-pilot Rezmives și alții împotriva României, precum și 

a hotărârilor pronunțate în grupul de cauze Bragadireanu împotriva României a fost 

aprobat în ședința de Guvern din data de 16 noiembrie 2020. 

 

• Penitenciare: 

o Îmbunătățirea condițiilor materiale în penitenciare prin identificarea 

nevoilor de modernizare și prioritizarea penitenciarelor în care CPT a 

semnalat deja probleme în ultimul său raport; 

o Implementarea de programe educative și de reintegrare a populației din  

penitenciare; 
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o Îmbunătățirea condițiilor/standardelor de igienă și de hrană din 

penitenciare; 

o Redistribuirea deținuților în cadrul sistemului penitenciar sau în cadrul 

aceluiași penitenciar; 

o Măsuri de natură legislativă care să determine îmbunătățirea condițiilor de 

detenție pentru persoanele private de libertate. 

• Centrele de reţinere şi arestare preventivă: 

o Modernizarea infrastructurii și reducerea perioadei în care persoanele 

arestate sunt deținute în Centrele de reținere și arestare preventivă. 

• Probațiune 

o Angajarea efectivă a personalului din sistemul de probațiune și crearea de  

garanții/mecanisme care să asigure sustenabilitatea sistemului pe termen 

lung (număr suficient de personal, infrastructură adecvată în teritoriu, 

formare profesională a noilor angajați). 

 

5. Dialogul și cooperarea cu Comisia Europeană, statele membre UE și NATO; relația cu 

Comisia Europeană în cadrul MCV și JAI 

 

28 octombrie 2020 

Întâlnire bilaterală dintre ministrul Justiției, Cătălin Predoiu, și omologul său 
olandez, Sander Dekker 

Cei doi miniştri au discutat pe marginea recentului Raport privind Statul de Drept, 
publicat de Comisia Europeană, la 30 septembrie, atât aspectele orizontale, cât şi 

cele punctuale, din rapoartele dedicate celor două state. 

15 octombrie 2020 

Întâlnire de lucru dintre Ministrul Justiției, Cătălin Predoiu, și ambasadorii 

statelor membre UE acreditați la București 

Temele de interes au fost: recentul Raport privind Statul de Drept la nivelul UE, 
Parchetul European, proiectele de modificare a legilor justiției, precum și liniile de 

acțiune prioritare pentru Ministerul Justiției. 

9 octombrie 2020 
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Participarea Ministrului Justiției, Cătălin Predoiu, la reuniunea informală a 
miniștrilor justiției din statele membre UE 

Accesul la justiție și oportunitățile oferite de digitalizare, operaționalizarea 
Parchetului European, noua strategie UE de combatere a abuzului sexual asupra 
copiilor, probele electronice, antisemitismul și discursul de incitare la ură (hate 
speech), concluziile Consiliului privind Carta drepturilor fundamentale în contextul 
inteligenței artificiale și al schimbărilor digitale au fost temele dezbătute de 

miniștrii justiției din statele membre. 

28 septembrie 2020 

Noile modalități dezvoltate de Ministerul Justiției și Ambasada SUA în România 
în combaterea infracțiunilor grave și privarea criminalilor de câștigurile lor ilicite 

Cătălin Predoiu a lansat o nouă propunere de politică publică privind urmărirea şi 
recuperarea efectivă a produsului infracţiunii prin măsuri de consolidare a Agenţiei 

Naţionale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate (ANABI) 

23 iulie 2020 

Întâlniri bilaterale ale ministrului Justiţiei, Cătălin Predoiu, cu Vera Jourova, vice-
preşedintele Comisiei Europene şi Didier Reynders, comisarul pentru Justiţie 

Ministrul Predoiu a prezentat obiectivele Ministerului Justiţiei pentru perioada 
următoare: asigurarea independenţei sistemului judiciar, finalizarea proiectelor de 
lege pentru modificarea legilor justiţiei, consolidarea funcţionării parchetelor şi 
relansarea luptei împotriva corupţiei şi a crimei organizate. 

6 iulie 2020 

Participarea Ministrului Justiției, Cătălin Predoiu, la Consiliul JAI 

Ministrul Justiției, Cătălin Predoiu, a susținut un discurs în care s-au regăsit și 
următoarele idei: 

1. Pandemia și nevoia măsurilor de protecție sanitară au creat o tensiune între 
categorii de drepturi și libertăți fundamentale, pe de o parte, dreptul la viață 
și sănătate, pe de alta, dreptul la liberă circulație, libertatea economică etc. 

2. Sistemele de drept europene nu au fost pregătite pentru un astfel de 
context. Suntem în fața unui proces de „learning by doing”. Fiecare țară a 
întâmpinat dificultăți și și-a adaptat măsurile în funcție de contextul sanitar 
și configurația legislației. 
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3. Cadrul normativ adresat unor astfel de situații se impune modernizat și 
adaptat în funcție de o analiză atentă a ceea ce s-a întâmplat în teren, 
performanța și capacitatea instituțiilor. 

4.  Sistemul Judiciar a funcționat fără sincope, în temeiul unui set de reguli 
speciale adoptate inclusiv la nivel de CSM. În această perioadă, am avut o 
permanentă și bună comunicare cu CSM și Ministerul Public. 

5. Una din marile lecții ale acestei perioade pentru magistrați, avocați și 
justițiabili este avantajul imens al folosirii tehnologiei, care oferă resurse 
multiple pentru eficientizarea activității judiciare. Digitalizarea justiției este 
la început de drum și Ministerul Justiției intenționează să continue pe acest 
drum pe termen lung. 

15 iunie 2020 

Întâlnire în format videoconferință a Ministrului Justiției, Cătălin Predoiu, cu 
experții Comisiei Europene, în cadrul Mecanismului european privind statul de 
drept și al Mecanismului de Cooperare și Verificare 

Ministrul Justiției a prezentat ultimele evoluții înregistrate în domeniul justiției 
(numirile la vârful parchetelor, măsurile luate în vederea asigurării continuității 
activității judiciare în timpul pandemiei COVID-19, perspectivele în privința legilor 
justiției și a politicilor publice din domeniul justiției). Răspunzând la întrebările 
punctuale formulate de experții Comisiei, Ministrul Justiției a prezentat viziunea sa 
referitoare la rolul Ministerului Justiției în procesul legislativ din România, calitatea 
legislației, resursele umane din sistemul judiciar. Nu în ultimul rând, Ministrul 
Justiției a reiterat angajamentul Ministerului Justiţiei pentru îndeplinirea 

obiectivelor Mecanismului de Cooperare și Verificare. 

26 mai 2020 

Cătălin Predoiu l-a primit, la Ministerul Justiției, pe Andrew Noble, ambasadorul 
Marii Britanii la București 

Au fost abordate teme care ţin de cooperarea judiciară bilaterală, aderarea Marii 
Britanii la Convenția de la Lugano și combaterea traficului de ființe umane. 

6 aprilie 2020 

Participarea reprezentanților Ministerului Justiției la reuniunea informală a 

miniștrilor justiției din statele membre UE, în format videoconferință 
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Discuțiile au vizat măsurile luate de fiecare stat membru în domeniul justiției în 
contextul pandemiei de COVID-19. 

11 februarie 2020 

Întâlnirea de lucru a Ministrului Justiției, Cătălin Predoiu, cu delegația misiunii 
pentru evaluarea MCV 

Ministrul Justiției a prezentat, pe larg, procedura de selecție a procurorilor pentru 
ocuparea pozițiilor de top și middle management din cadrul Ministerului  Public, o 
procedură robustă, transparentă, bazată pe criterii obiective. Partenerii de discuție 
au apreciat modalitatea în care s-a derulat procedura de selecție. 

Ministrul Cătălin Predoiu a explicat contextul și filosofia care au stat la baza 
elaborării proiectului de lege privind desființarea Secției de Investigare a 
Infracțiunilor din Justiție (SIIJ). 

23-24 ianuarie 2020 

Participarea ministrului Justiției, Cătălin Predoiu, la reuniunea informală a 
Consiliului Justiție și Afaceri Interne 

La finalul reuniunii, Cătălin Predoiu a declarat: 

„Deși a fost un Consiliu JAI informal, am discutat teme substanțiale. În intervenția 
din Consiliu, am evocat ideea unui mecanism de evaluare a justiției și a statului de 
drept pentru toate țările membre, fără a exista paralelisme în acest demers. Este 
nevoie, desigur, de un singur standard pentru toată lumea. Am arătat că susținerea 
pentru operaționalizarea Parchetului European va fi un test pentru angajamentul 
real al tuturor guvernelor statelor membre pentru aceleași standarde de integritate 
în toate țările membre, pentru protejarea intereselor europene și combatarea 
corupției cu fonduri europene. 

Ar fi bine ca toate țările membre ale UE să combată corupția așa cum o face 
România, inclusiv în domeniul fondurilor europene. Altfel, ajungem la duble 
standarde în mecanismele de absorbție. În marja ședinței am avut bilaterale cu 
miniștrii și delegațiile Germaniei, Suediei și Poloniei. Am mai avut, de asemenea, 
discuții tête-à-tête cu miniștrii Finlandei, Croației și Austriei, precum și cu comisarul 
pentru Justiție, Didier Reynders. 

Aceste convorbiri au vizat agenda JAI. Nu am discutat de această dată nimic despre 
MCV, am dorit în mod special să începem cu problemele aflate pe agenda 
europeană, pentru că este foarte mult de făcut pentru Justiție în toate țările 
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europene. Independența Justiției, spațiul de libertate, securitate și Justiție din UE 
sunt principalele valori care diferențiază pozitiv construcția europeană pe plan 
global. De aceea, ele trebuie protejate și consolidate printr-o permanentă 

modernizare și rafinare.” 

21 ianuarie 2020 

Participarea Ministrului Justiției, Cătălin Predoiu, la deschiderea cursului de 
Statement Analysis, organizat de Departamentul de Justiție al Statelor Unite, 
Ambasada SUA și biroul FBI al Ambasadei 

Ministrul Justiției, Cătălin Predoiu, a apreciat că: „Instituțiile de aplicare a legii din 
România au sprijinul SUA prin transfer de expertiză și cooperare judiciară bilaterală. 
Acest efort combinat va pune procurorii și polițiștii români în poziția și capacitatea 
de a da un răspuns devastator crimei organizate, traficului de persoane și de 
droguri, criminalității informatice. Contăm, de asemenea, pe suport în recuperarea 
produselor infracțiunilor de oriunde ar fi transferate. Este, desigur, o problemă de 

timp până vom vedea rezultate, dar ele vor veni.” 

23 decembrie 2019 

Cătălin Predoiu l-a primit, la Ministerul Justiției, pe Adrian Zuckerman, 
ambasadorul Statelor Unite ale Americii la București 

Cele două părți și-au exprimat convingerea că efortul de combatere a crimei 
organizate va fi din ce în ce mai eficient pe măsura ce va fi stabilizat managementul 
Ministerului Public în urma procedurii declanșate de Ministerul Justiției și a 
dezvoltării cooperării judiciare internaționale care vizează traficul de minori, 
traficul de droguri, corupția internațională și recuperarea prejudiciilor.  

16 decembrie 2019 

Cătălin Predoiu l-a primit, la Ministerul Justiției, pe Andrew Noble, ambasadorul 
Marii Britanii la București 

Cei doi oficiali au abordat teme care ţin de cooperarea judiciară internaţională şi 
de statutul cetăţenilor români rezidenţi în Marea Britanie şi al celor britanici 
rezidenţi în România, după ieşirea Marii Britanii din Uniunea Europeană. 

Ministrul Justiţiei s-a arătat interesat în transferul de expertiză britanică privind 
recuperarea produselor infracţiunilor şi a cadrului legal privind această politică 
penală. 

5 decembrie 2019 
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Participare la Comitetului Delegațiilor Miniștrilor în format Drepturile Omului 
(CM-DH) dedicată supravegherii executării hotărârilor Curții Europene a 
Drepturilor Omului 

După trei ore de dezbateri intense, în urma poziţiei şi argumentelor prezentate de 
Ministerul Justiţiei din România, Comitetul de Miniștri a hotărât să amâne emiterea 
unei rezoluţii critice la adresa sistemului penitenciar din România şi să emită în loc 
o decizie de recomandare. 

21 noiembrie 2019 

Cătălin Predoiu l-a primit, la Ministerul Justiției, pe Cord Meier-Klodt, 

ambasadorul Republicii Federale Germania la București 

Ministrul Justiției, Cătălin Predoiu, a discutat luni, la sediul Ministerului Justiției, cu 
Ambasadorul Republicii Federale Germania Cord Meier-Klodt, la cererea acestuia. 

Discuțiile celor doi oficiali s-au concentrat pe programul de Guvernare pe Justiție, 
aprobat de Parlamentul României, Raportul MCV și cooperarea judiciară 
internațională 

14 noiembrie 2019 

Cătălin Predoiu l-a primit, la Ministerul Justiției, pe Hans Klemm, ambasadorul 
SUA la București 

Cele două părți au agreat faptul că refacerea legilor justiției și finalizarea codurilor 
penale sunt obiective esențiale în perioada care urmează, astfel încât justiția din 
România să devină un serviciu public eficient și, în același timp, înfăptuită la 
termene rezonabile, să aducă cetățenilor dreptate și pace socială. De asemenea, s-
a subliniat importanța restabilirii capacității parchetelor de a combate 
criminalitatea de toate tipurile, cu respectarea drepturilor și garanțiilor 
procedurale. 
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IV. Realizarea măsurilor pe termen scurt din Programul de Guvernare 
 

Nr. 
crt. 

Măsură Stadiu 

1. Finalizarea proiectului de lege privind 
desființarea SIIJ, în urma unei dezbateri cu 
reprezentanții magistraților, CSM, ai 
asociațiilor profesionale, ONG-urilor și cu 
reprezentanții Parlamentului. 

Proiectul a fost finalizat 
de către MJ și, în 
prezent, se află la CSM 
pentru aviz. 

2. Constituirea grupului de lucru pentru 
modificarea Legilor justiției.  

Grupul de lucru din 
cadrul MJ a finalizat cele 
3 proiecte de lege, 
acestea aflându-se în 
dezbatere publică până 
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la data de 31 martie 
2021. 

3. Constituirea grupului de lucru pentru 
modificarea Codurilor penale. 

Grupul de lucru a 
elaborat o analiză a 
situației legislative în 
domeniu. 

4. Elaborarea unui alt act normativ complex care 
să instituie măsuri de coroborare a 
dispozițiilor Regulamentului EPO cu normele 
interne.  
 

Grupul de lucru inter-
instituțional care a 
analizat problematica la 
MJ cu reprezentanți ai 
PICCJ, DNA, DIICOT, CSM, 
DLAF a elaborat proiectul 
de lege privind stabilirea 
unor măsuri pentru 
punerea în aplicare a 
Regulamentului (UE) 
2017/1939 al Consiliului 
din 12 octombrie 2017 
de punere în aplicare a 
unei forme de cooperare 
consolidată în ceea ce 
privește instituirea 
Parchetului European 
(EPPO). Proiectul a fost 
trimis pentru dezbatere 
în Parlament. 

5. Măsuri privind modernizarea sistemului 
judiciar, inițierea digitalizării și informatizării 
administrației MinisteruluI Justiției.  

MJ a inițiat demersurile 
necesare în vederea 
digializării și 
informatizării MJ și a 
sistemului judiciar prin 
OMJ nr. 1582/c/2020. 

6. Măsuri pentru corelarea simplificării legislației 
cu măsuri antifraudă și sistematizare 
legislative. 

MJ a finalizat proiectul 
de lege privind Registrul 
Comerțului și 
registratori. 
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7. Inițierea (alături de MAI) a unui proiect pilot 
pentru monitorizarea persoanelor supuse 
unui ordin de protecție emis pentru cazuri de 
violență în familie.  
 

În curs de finalizare. 

8. Sprijinirea proiectului de lege aflat în 
dezbaterea Parlamentului privind statutul 
grefierilor. 
 

Grupul de lucru al MJ a 
finalizat proiectul de 
lege, proiectul aflându-se 
în dezbatere publică pe 
site-ul MJ până la data 
de 31 martie 2021. 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

V. Măsuri specifice pentru gestionarea crizei sanitare 
 

1. Asigurarea continuității în sistemul de justiție 

Pentru combaterea epidemiei cu SARS COV 2, Ministerul Justiției a alocat fonduri 
în valoare de 34.858.000 lei instanțelor judecătorești și instituțiilor 
subordonate/aflate în coordonarea Ministerului Justiției (inclusiv unitățile 
sanitare), pentru achiziția de echipamente de protecție şi dezinfectanți. 

În data de 10 martie 2020, au fost solicitate și primite de la Centrul National de 
Coordonare și Conducere a Intervenției din cadrul IGSU echipamente de protecție 
necesare unităților sanitare din cadrul Administrației Naționale a Penitenciarelor, 
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precum și Spitalului Prof. Dr. Constantin Angelescu și C.M.D.T.A. (măști de protecție 
FFP-2, combinezoane de protecție, mănuși de protecție, ochelari de protecție). 

A fost alocată suma de 11.928.000 lei pentru achiziția de către instanțele de 
judecată a 497 sisteme de videoconferință necesare pentru dotarea sălilor de 
judecată. 

Prin Hotărârile CSM, activitatea instanțelor de judecată a fost organizată astfel 
încât să fie asigurată judecarea cauzelor urgente, a cererilor care priveau situații 
cu totul excepționale, care puteau fi considerate de urgență deosebită, iar la 
nivelul ministerului şi al instituțiilor din subordine activitatea s-a desfășurat în 

sistem telemuncă/muncă la domiciliu sau cu decalarea programului de lucru. 

2. Protecție sanitară în mediul penitenciar 

 A fost elaborat și implementat Planul de măsuri pentru sistemul penitenciar, la 
prelungirea stării de urgență pe teritoriul României, axat pe măsuri cu aplicabilitate 
generală, măsuri/recomandări medicale în caz de activități/contact cu deținut 
suspect/confirmat COVID-19 şi măsuri în cazul producerii de incidente critice. 

Au fost asigurate alimentele și produsele igienico-sanitare pentru persoanele 
private de libertate, materialele sanitare și dezinfectanți, pentru unitățile 
penitenciare arondate. 

Au fost luate măsurile necesare desfăşurării activității de monitorizare, tratament 
și îngrijire a pacienților din penitenciare. 

A fost elaborat Planul de acțiune al locului de deținere pentru organizarea 
activităților în situația în care, la nivelul acestuia, sunt confirmați ca fiind infectați 
mai mulți deținuți cu COVID-19, cu asigurarea patului individual, astfel încât să se 
mențină, la nivel sistemic, un echilibru privind supraaglomerarea. 

Au fost dispuse măsuri pentru efectuarea unui stagiu de practică, de către elevii 
Școlii Naționale de Pregătire a Agenților de Penitenciare Târgu Ocna (în perioada 
27.04.2020-10.06.2020), fiind aprobată Programa analitică pentru stagiul II, aferent 
anului școlar 2019-2020, în vederea asigurării rezervei de personal pentru situații 
de intervenții. 

S-a intensificat efectuarea triajului observațional, atât pentru persoanele private 
de libertate, cât și pentru personalul angajat și vizitatori. 
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S-a desemnat o unitate penitenciară, cu destinația specială de a pune în aplicare 
măsura de carantinare a deținuților extrădați la nivelul sistemului administrației 
penitenciare şi au fost stabilite spații de izolare respiratorie, destinate persoanelor 
private de libertate considerate cazuri suspecte/bolnave de COVID-19, în cadrul a 
5 unități penitenciare (Penitenciarul-Spital București – Jilava, Penitenciarul Aiud, 
Penitenciarul-Spital Constanța – Poarta Albă, Penitenciarul Drobeta Turnu Severin 
și Penitenciarul Baia Mare). 

Au fost convocați medici rezidenți din an terminal din specialitatea Anestezie și 
Terapie Intensivă, Pneumologie, precum şi din următoarele specialități: Medicină 
de familie, Radiologie, Chirurgie Toracică, Chirurgie Generală, Otorinolaringologie 
și Obstetrică-Ginecologie. 

Au fost stabilite soluții tehnice de reliefare în aplicația informatică de evidență a 
datelor persoanelor private de libertate (PMSWeb), a camerelor de deținere 
utilizate în acest sens, pentru a avea o evidență a persoanelor care se află în 

monitorizare medicală, 

Au fost reanalizate toate activitățile cu deținuții/persoanele internate (inclusiv cele 
sportive), astfel încât acestea să se efectueze în serii cu număr redus de 
deținuți/persoane internate, limitându-se, pe cât posibil, gruparea camerelor de 
deținere la aceeași activitate. 

S-a limitat interacțiunea cu deținuții/persoanele internate, în cadrul secțiilor de 
deținere având acces doar personalul planificat în serviciul de supraveghere pe 
secție/cel cu funcții de conducere sau planificat la continuitate și structuri de 
intervenție, iar pentru fiecare nevoie administrativă de mentenanță/întreținere, s-
au dispus măsuri suplimentare de siguranță. 

Au fost instituite campanii de informare în rândul persoanelor private de libertate 
cu privire la măsurile de prevenire, combatere și limitare a răspândirii infecției cu 
SARS-CoV-2.  

3. Alte măsuri specifice – Legislație. 

Ministerul Justiţiei a iniţiat pe pagina sa de internet, sub titlul „Toleranță zero față 
de infracțiuni!”, campania de informare a publicului privind pedepsele aplicabile, în 
cazul infracțiunilor săvârșite în timpul stării de urgență. 
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În data de 18 martie, a fost aprobat şi comunicat publicului, prin afişarea pe site-ul 
Ministerului Justiţiei (www.just.ro), Ghidul Practic de măsuri cu privire la justiție, 
Serviciul de Probațiune, Administrația Națională a Penitenciarelor, Oficiul 
Registrului Comerțului, Autoritatea Naţională pentru Cetăţenie, ghid care a fost 
actualizat la data de 15.04.2020 ca urmare a emiterii Decretului Președintelui 
României nr. 240/14.04.2020. 

Au fost elaborate şi promovate acte normative cu obiect de reglementare specific 
pentru gestionarea crizei sanitare: 

-  Ordonanța de urgență a Guvernului nr.28/2020 pentru modificarea și 
completarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal – obiect: sporirea, pe de o 
parte, a pedepselor pentru faptele deja incriminate, dar şi incriminarea unor noi 
fapte precum nerespectarea dispoziţiilor de spitalizare sau carantinare, respectiv 
incriminarea distinctă şi sancționarea aspră a celor care, prin faptele lor, determină 
infectarea altor persoane, afectând grav sănătatea sau determinând moartea uneia 

sau mai multor persoane; 

- Ordonanța de urgență a Guvernului nr.62/2020 pentru adoptarea unor măsuri în 
domeniul societăților, în vederea desfășurării reuniunilor organelor statutare  – 
obiect: prevederea posibilității convocării adunării generale a 
acționarilor/asociaților fie prin modalitățile prevăzute de art. 117 alin. (3) din Legea 
societăților nr. 31/1990, fie prin orice mijloace de comunicare la distanță, care 
asigură transmiterea textului, în condițiile prevăzute de actul normativ menționat; 

- În cadrul Ordonanței de urgență a Guvernului nr.70/2020 privind reglementarea 
unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situației epidemiologice 
determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor 
termene, pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, 
a Legii educației naționale nr.1/2011, precum și a altor acte normative:  

Măsuri privind activitatea Oficiului Naţional al Registrului Comerţului urmare a 
evoluţiei epidemiei cu virusul SARS-CoV-2; 

Măsuri în domeniul insolvenţei în contextul evoluţiei epidemiei cu virusul SARS-
CoV-2; 

Măsuri privind activitatea Ministerului Justiţiei urmare a evoluţiei epidemiei cu 

virusul SARS-CoV-2; 

http://www.just.ro/
http://www.just.ro/wp-content/uploads/2020/04/Ghid-practic-masuri-justitie-15.04.2020_b.pdf
http://www.just.ro/wp-content/uploads/2020/04/Ghid-practic-masuri-justitie-15.04.2020_b.pdf
http://www.just.ro/wp-content/uploads/2020/04/Ghid-practic-masuri-justitie-15.04.2020_b.pdf
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Măsuri referitoare la persoanele private de libertate aflate în custodia centrelor de 
reţinere şi arestare preventivă în contextul situaţiei epidemiologice determinate de 
răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2. 

La data de 8 septembrie 2020, Ministerul Justiției a supus dezbaterii 
publice proiectul de lege privind unele măsuri în domeniul justiției în contextul 
pandemiei de COVID-19 – obiect: ținând seama de dinamica evoluției situației 
epidemiologice naționale, dar și internaționale, determinată de răspândirea 
coronavirusului SARS-CoV-2, și ca urmare a solicitărilor din practică, proiectul 
propune reglementarea în domeniul justiției a unor măsuri specifice, temporare, 
aplicabile pe durata stării de alertă precum și pentru o perioadă de 30 de zile de la 
încetarea acesteia, care să permită, pe de o parte, asigurarea unei protecții 
adecvate în contextul activităților judiciare împotriva îmbolnăvirii cu coronavirusul 
SARS-CoV-2, salvgardându-se astfel drepturile la sănătate, la integritate fizică și la 
viață, iar, pe de altă parte, continuarea, în condiții optime, a activității de înfăptuire 
a justiției. Stadiu: a fost aprobat în ședința de Guvern din 18.11.2020. 

 

 

 

VI. Activitatea instituțiilor aflate în subordinea/coordonarea Ministerului 

Justiției 

1. Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC) 

 

• Programe/proiecte 
 
Procesul legislativ referitor la proiectul de Lege privind registrul 
comerțului.  

 Proiectul de Lege privind registrul comerțului este supus dezbaterii publice, 
fiind afișat pe pagina de internet a Ministerului Justiției, www.just.ro, secțiunea 
Informații publice – Acte normative – Proiecte în dezbatere și pe pagina de 
internet a Oficiului Național al Registrului Comerțului, www.onrc.ro, secțiunea 
Informații de interes public – Transparență decizională.  
 Proiectul susmenționat urmărește codificarea, sistematizarea și corelarea 
cadrului normativ aplicabil înregistrării în registrul comerțului și autorizării 
funcționării persoanelor fizice și juridice ce desfășoară activități economice, care 

http://www.just.ro/
http://www.onrc.ro/
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în prezent este cuprins în mai multe acte normative, de nivel primar, secundar și 
terțiar și, totodată, transpunerea în legislația națională a Directivei (UE) 
2019/1151 a Parlamentului European și a Consiliului, de modificare a Directivei 
(UE) 2017/1132 în ceea ce priveşte utilizarea instrumentelor şi a proceselor 
digitale în contextul dreptului societăţilor comerciale. 
 Stadiu: Proiect aflat în dezbatere publică, conform dispozițiilor art. 7 din 
Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, 
republicată cu modificările și completările ulterioare. 
 

Procesul legislativ referitor la proiectul de Ordin al ministrului justiției 
pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind 
modul de ţinere a registrelor comerţului, de efectuare a înregistrărilor şi 
de eliberare a informaţiilor, aprobate prin Ordinul ministrului justiţiei nr. 
2.594/C./2008. 
 
Proiectul susmenționat a fost supus dezbaterii publice, fiind afișat pe 

pagina de internet a Ministerului Justiției, www.just.ro, secțiunea Informații 
publice – Acte normative – Proiecte în dezbatere și pe pagina de internet a 
Oficiului Național al Registrului Comerțului, www.onrc.ro, secțiunea Informații de 
interes public – Transparență decizională. 

Stadiu: Transmis Regiei Autonome „Monitorul Oficial” în vederea publicării 
în Monitorul Oficial al României, Partea I. 

 
Procesul legislativ privind proiectul de Ordin al ministrului justiției pentru 
aprobarea Procedurii de înscriere/radiere a mențiunilor provizorii în/din 
Registrul beneficiarilor reali ținut de Oficiul Național al Registrului 
Comerțului. 
 
Actul normativ reglementează procedura de înscriere/radiere a 

mențiunilor provizorii în/din Registrul beneficiarilor reali ținut de Oficiul Național 
al Registrului Comerțului, în acord cu dispozițiile Legii nr. 129/2019 pentru 
prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi 
pentru modificarea şi completarea unor acte normative, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

 
Proiectul susmenționat a fost supus dezbaterii publice, fiind afișat pe 

pagina de internet a Ministerului Justiției, www.just.ro, secțiunea Informații 

http://www.just.ro/
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publice - Acte normative – Proiecte în dezbatere și pe pagina de internet a 
Oficiului Național al Registrului Comerțului, www.onrc.ro, secțiunea Informații de 
interes public – Transparență decizională. 

Stadiu: Încheierea perioadei de dezbatere publică prevăzută de dispozițiile 
art. 7 alin.(2) din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în 
administraţia publică, republicată cu modificările și completările ulterioare. 

 

• Procesul legislativ privind proiectul de Ordin al ministrului justiției pentru 
aprobarea Procedurii de înregistrare on-line și de aprobare a tarifelor 
pentru accesul la Registrul beneficiarilor reali ținut de Oficiul Național al 
Registrului Comerțului. 
Actul normativ reglementează procedura de înregistrare on-line pentru 

accesul la Registrul beneficiarilor reali ținut de Oficiul Naţional al Registrului 
Comerţului, în acord cu dispozițiile Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea şi 
combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru 
modificarea şi completarea unor acte normative, cu modificările şi completările 
ulterioare. 

Proiectul susmenționat a fost supus dezbaterii publice, fiind afișat pe 
pagina de internet a Ministerului Justiției, www.just.ro, secțiunea Informații 
publice - Acte normative – Proiecte în dezbatere și pe pagina de internet a 
Oficiului Național al Registrului Comerțului, www.onrc.ro, secțiunea Informații de 
interes public – Transparență decizională. 

Stadiu: Încheierea perioadei de dezbatere publică prevăzută de dispozițiile 
art. 7 alin.(2) din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în 
administraţia publică, republicată cu modificările și completările ulterioare. 

 
Participare la ședințele grupului de lucru CLEG – BRIS și ale Comitetului 
privind interconectarea registrelor centrale ale comerțului și ale 
societăților, constituite la nivelul Comisiei Europene:  
- pentru transpunerea și implementarea la nivelul statelor membre ale 

Uniunii Europene a Directivei (UE) 2019/1151 a Parlamentului 
European și a Consiliului, de modificare a Directivei (UE) 2017/1132 în 
ceea ce priveşte utilizarea instrumentelor şi a proceselor digitale în 
contextul dreptului societăţilor comerciale. 

Stadiu: A fost votat proiectul Regulamentului de implementare a Directivei 
(EU) 2019/1151 a Parlamentului European și a Consiliului European de modificare 
a Directivei (UE) 2017/1132 în ceea ce privește utilizarea instrumentelor și a 
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proceselor digitale în contextul dreptului societăților, publicată în Jurnalul Oficial 
al Uniunii Europene seria L nr. 186 la data de 11.07.2019, care va fi trimis spre 
adoptare Comisiei Europene. 

- pentru transpunerea și implementarea la nivelul statelor membre a 
Directivei (EU) 2019/2121 a Parlamentului European și a Consiliului 
European de modificare a Directivei (UE) 2017/1132 în ceea ce privește 
transformările, fuziunile şi divizările transfrontaliere, publicată în 
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 321 la data de 27.11.2019. 

Stadiu: La data de 10.12.2020 va avea loc următoarea ședință, având ca 
obiect prezentarea stadiul actual al proiectului regulamentului de implementare 
a Directivei (EU) 2019/2121 a Parlamentului European și a Consiliului European 
de modificare a Directivei (UE) 2017/1132 în ceea ce privește transformările, 
fuziunile şi divizările transfrontaliere, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii 
Europene seria L nr. 321 la data de 27.11.2019. 

 

• Certificarea Oficiului Național al Registrului Comerțului și a oficiilor 
registrului comerțului de pe lângă tribunale, conform standardului de 
calitate SR EN ISO 9001:2015 (ISO 9001:2015), fiind eliberat certificatul 
nr. 12214/05.11.2020. 

 

• Derularea proiectelor cu finanțare externă: 
 Proiectul “Îmbunătățirea capacității de procesare a datelor și creșterea 
performanțelor de raportare ale ONRC prin arhitecturi și tehnologii Big Data” – 
cod SMIS 108513, finanțat prin Programul Operațional Competitivitate. Proiectul 
are un buget total de 31.427.638 lei și este derulat de Oficiul Național al 
Registrului Comerțului, pe o perioadă de 36 luni, începând cu luna ianuarie 2018.  
 Stadiu: În derulare. 
 
 Proiectul “The Once-Only Principle - TOOP”, aprobat în cadrul programului 
Horizon 2020 - The EU Framework Programme for Research and Innovation, call 
– H2020‐SC6‐CO‐CREATION‐2016‐2 – Co-creatioin for growth and inclusion, topic 
CO‐CREATION‐05‐2016 ‐ Co‐creation between public administrations: once‐only 
principle, finanțat de Uniunea Europeană, REA (Research Executive Agency), 
conform acordului de finanțare Grant Agreement No. 737460 – TOOP. Consorțiul 
este format din participanții a 21 de țări (AT, BE, BG, DE, DK, EE, FI, GR, IT, LT, LU, 
LV, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR). Proiectul are un buget total de 8.440.568 
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EUR, din care ONRC 77.438 EUR și se află în derulare pe o perioadă 51 de luni, 
începând cu luna ianuarie 2017. 

Stadiu: în derulare. 
 

 Proiectul “Consolidarea capacității instituționale a Oficiului Național al 
Registrului Comerțului, a sistemului registrului comerțului și a sistemului de 
publicitate legală” – cod SMIS 119317, finanțat prin Programul Operațional 
Capacitate Administrativă. Proiectul are un buget de 31.794.964 lei și este derulat 
de Oficiul Național al Registrului Comerțului, pe o perioadă de 36 luni, începând 
cu luna iunie 2018. 
 Stadiu: În derulare.  
 
 Proiectul „Sistem Electronic Integrat al ONRC consolidat și interoperabil 
destinat asigurării serviciilor de e-guvernare centrate pe evenimente de viață 
(ONRC v2.0)” – cod SMIS 123634, finanțat prin Programul Operaţional 
Competitivitate. Proiectul are un buget de 189.384.128 lei și este derulat de 
Oficiul Național al Registrului Comerțului, pe o perioadă de 36 luni, începând cu 
luna aprilie 2019. 
 Stadiu: În derulare. 
 
 Proiectul pilot “European Business Ownership and Control Structures - 
Phase III”, aprobat în cadrul programului Internal Security Fund – Police Action 
Grant, call – ISFP-2018-AG-IBA-EBOCS, topic ISFP-2018-AG-IBA-EBOCS, finanțat 
de Uniunea Europeană, Directorate-General for Migration and Home Affairs), 
conform contract de finanțare No. 878968 – EBOCS III. Consorțiul este format din 
participanți din 7 țări, respectiv România, Estonia, Irlanda, Italia, Letonia, Spania 
și Suedia și urmărește implementarea registrelor beneficiarilor reali la nivel 
național și susținerea interconectării acestora la nivel european. Proiectul are un 
buget total de 526.316 EUR, din care ONRC 28.447 EUR și se derulează pe o 
perioadă 18 de luni, începând cu luna decembrie 2019. 
 Stadiu: În derulare. 
 
 Proiectul “Digital Europe for All - DE4A”, aprobat în cadrul programului 
Horizon 2020 - The EU Framework Programme for Research and Innovation, call 
– H2020-SC6-GOVERNANCE-2018-2019-2020 – Governance for the Future, topic 
DT-GOVERNANCE-05-2018-2019-2020 ‐ Type of action RIA, finanțat de Uniunea 
Europeană, REA (Research Executive Agency), conform contract de finanțare No. 
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870635 – DE4A. Consorțiul este format din 27 de parteneri (inclusiv registre ale 
comertului) din 11 țări de la nivel european (ES, BE, RO, DK, EL, SE, SI, LT, NL, LU, 
PT), iar în cadrul proiectului se vor realiza componente pilot care vor răspunde 
cerințelor de la nivel european privind Single Digital Gateway (SDG) [Regulation 
(EU) 2018/1724], privind serviciile și procedurile publice on-line și propunerea de 
Directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei (UE) 
2017/1132. 
 Proiectul are un buget total de 7.998.000 EUR, din care ONRC 27.812 EUR 
și se află în derulare pe o perioadă 36 de luni, începând cu luna ianuarie 2020. 
 Stadiu: În derulare. 
 

“Proiectul de îmbunătățire a Serviciilor Judiciare”, în baza Legii 

nr.173/2017, care ratifică acordul de împrumut nr.8695-RO dintre România și 

Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare. Proiectul are obiectiv 

principal îmbunătățirea eficienței și accesibilității instituțiilor de justiție. Proiectul 

este în derulare începând cu data de 31 ianuarie 2017 și va dura până la data de 

31 decembrie 2023. Pentru ONRC, proiectul vizează în prima fază, îmbunătățirea 

infrastructurii hardware și software de nivel operațional prin achiziția de 

echipamente, în cadrul procedurii de achiziție publică derulată de MJ-DIPFIE. 

 Stadiu: Semnare contract și derulare livrare echipamente conform ofertă.  
 

Proiectul “Enhancing BRIS Platform in NTRO”, depus în cadrul programului 
CEF-TC-2020-2 – Business Registers Interconnection System, finanțat de Uniunea 
Europeană, Direcția INEA (Innovation and Networks Executive Agency) – CEF 
(Connecting Europe Facility). Proiectul are un buget de 169.521 EUR și va fi 
derulat de Oficiul Național al Registrului Comerțului pe o perioadă de 12 luni. 
 Stadiu: În evaluare la INEA-CEF. 

Propunere: Suplimentare buget 2021/2022 în cazul aprobării finanțării 
proiectului. 

 

• Propuneri de proiecte cu finanțare externă: 
Planul de Acțiune privind obiectivele specifice și măsurile strategice 

planificate la nivelul Oficiului Național al Registrului Comerțului, propus pentru 
includerea în Strategia pentru Dezvoltarea Sistemului Judiciar pe principalele 
direcții de dezvoltare pentru perioada 2021-2022 (PASDSJ). 

Stadiu: Propunerile ONRC au fost transmise cu adresa nr. 
635514/15.10.2020. 
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Proiecte de infrastructură ale ONRC pentru finanțare prin Programul de 

redresare și reziliență (PRR) și prin Programul Operațional Creștere Inteligentă și 
Digitalizare (POCID) - secțiunea “E-guvernare, sisteme soluții digitale în 
administrația publica centrală, interoperabilitate, cyber-security” pentru 
exercițiul de programare fonduri europene nerambursabile 2021 – 2020. 

Stadiu: Propunerile ONRC au fost transmise cu adresa nr. 
693659/05.11.2020. 

 
 
1. Activități privind Registrul Comerțului, Buletinul Procedurilor de 

Insolvență, portalul de servicii on-line al ONRC: 
 

I. Operațiuni Registrul Comerțului 

• În registrul comerţului s-au înregistrat 2.324.171 operaţiuni, din care: 
- 205.601 rezervări denumire firmă; 
- 103.012 înmatriculări (74.172 înmatriculări profesioniști persoane 

juridice şi 28.840 înmatriculări profesioniști persoane fizice); 
- 370.828 menţiuni (333.538 menţiuni profesioniști persoane juridice şi 

37.290 menţiuni profesioniști persoane fizice); 
- 75.972 depuneri şi/sau menţionări acte; 
- 19.684 înregistrări beneficiari reali; 
- 459.956 eliberări informaţii (307.109 certificate constatatoare, 20.127 

copii certificate, 3.296 copii, 19 copii/copii certificate declarații beneficiari 
reali, 611 documente în original şi 128.794 furnizări de informaţii); 

- 1.089.118 alte operaţiuni.  
 

• Furnizare de informații on-line prin intermediul serviciilor: 
- RECOM – total: 2.663.707, din care: 1.207.215 contra cost și 1.456.492 

gratuit; 
- INFOCERT – total: 263.438, din care: 190.411 certificate constatatoare și 

73.027 furnizări informații. 
 

II. Operațiuni Buletinul Procedurilor de Insolvență 
- s-au înregistrat 4.646 hotărâri judecătoreşti/notificări privind 

deschiderea procedurii de insolvenţă (debitori care au intrat în 
insolvenţă); 
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- s-au publicat 280.951 acte de procedură emise de administratorii şi 
lichidatorii judiciari/instanţele judecătoreşti; 

- s-au publicat 18.382 Buletine de Insolvenţă; 
- s-au emis 261.784 dovezi de îndeplinire a procedurii de citare, 

comunicare, convocare, notificare în materie de insolvenţă, cu menţiunea 
că, o dovadă de îndeplinire a procedurii se referă la unul sau mai multe 
acte de procedură publicate, funcţie de modalitatea de transmitere a 
acestora; 

- s-au înregistrat 2.641 comenzi abonamente la Buletinul Procedurilor de 
Insolvenţă, contracte furnizare informaţii statistice din BPI, solicitări 
informaţii punctuale. 

 

 

• Gradul de accesare a portalului de servicii on-line al ONRC, a paginii de 
internet ONRC și a paginii de internet a BPI 

 

• Gradul de accesare a serviciilor on-line oferite în cadrul portalului de 

servicii on-line al Oficiului Național al Registrului Comerțului, este sintetizat 

astfel: 

- numărul de vizitatori unici: 1.561.987; 

- numărul de sesiuni: 5.862.200; 

- numărul de pagini vizitate: 72.299.532. 

 

• Gradul de accesare a informațiilor oferite în cadrul site-ului oficial al 
Oficiului Național al Registrului Comerțului, www.onrc.ro, este sintetizat 
astfel: 

- numărul de vizitatori unici: 1.168.107; 

- numărul de sesiuni: 2.241.499; 

- numărul de pagini vizitate: 8.607.969. 

 

• Gradul de accesare a informațiilor oferite în cadrul site-ului oficial al 

Buletinului Procedurilor de Insolvență, www.bpi.ro, (cu mențiunea că 

serviciile on-line BPI sunt disponibile în portalul de servicii on-line al 

Oficiului Național al Registrului Comerțului unde este contorizat și gradul 

de accesare pentru acestea), este sintetizat astfel: 
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- numărul de vizitatori unici: 6.383; 

- numărul de sesiuni: 10.317; 

- numărul de pagini vizitate: 2.357.679. 

 

• La nivelul instituției au fost asigurate activități de informare inițială a 
profesioniștilor, asistență, cooperare interinstituțională, îndrumare 
metodologică și asistență juridică de specialitate, în acord cu dispozițiile 
Regulamentului de organizare şi funcţionare a Oficiului Naţional al 
Registrului Comerţului şi a oficiilor registrului comerţului de pe lângă 
tribunale, aprobat prin Ordinul ministrului justiției nr. 1082/C/2014, cu 
modificările și completările ulterioare, asistență tehnică și de administrare 
a sistemului informatic integrat al ONRC, gestionarea resurselor umane, 
financiare și tehnice, arhivare a documentelor profesioniștilor înregistrați 
în registrul comerțului, organizare a Securității și sănătății în muncă – 
Situații de urgență (SSM-SU), a Sistemului de management al calității 
(SMC), comunicare și relații publice, precum și activități de prevenire a 
riscului de infectare cu Coronavirusul SARS-CoV-2. 

 

 

 

 

 

 

2. Agenția Națională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate (ANABI) 

 

Proiect de politică publică privind urmărirea şi recuperarea efectivă a 
produsului infracțiunii prin măsuri de consolidare şi dezvoltare a Agenţiei 
Naţionale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate 
 
Majoritatea problemelor de sistem dar și de practică neunitară primesc prin 
această politică publică soluții de ordin legislativ și administrativ;  

- Lucrăm la o agendă comună Guvern-Sistem Judiciar-și (pentru componenta 
legislativă) Parlament - care să pună în prim plan reacția severă a statului 
împotriva criminalității organizate și corupției.  

https://anabi.just.ro/docs/media/97/PROIECT%20PPP%20noiembrie%202020.pdf
https://anabi.just.ro/docs/media/97/PROIECT%20PPP%20noiembrie%202020.pdf
https://anabi.just.ro/docs/media/97/PROIECT%20PPP%20noiembrie%202020.pdf
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- Vizăm pe prioritizarea în anchete a produsului infracțiunii, a urmăririi 
activelor dincolo de jurisdicții naționale dar și de bariere uneori imaginare 
(necunoașterea standardelor legale internaționale și a mecanismelor deja 
existente pentru facilitarea cooperării).  

- ANABI poate juca un rol în acest sens, iar aces rol este reflectat în 4 obiective 
majore:  

o Creșterea gradului de identificare şi recuperare a produsului 
infracțiunii din jurisdicții străine, inclusiv offshore (prin echipe comune 
de anchetă, acces la informații – baze de date, cooperare consolidată 
internațional prin parteneriate strategice cu SUA, Olanda, Marea 
Britanie) 

o Consolidarea cadrului instituțional al ANABI – mai multe insturmente 
dar și suport logistic,inclusiv de la alteautorități administrative (M 
Mediului,  M Transporturilor dar și agenții naționale (ex. cadastru, 
ANPC);  

o Creșterea eficienței măsurilor asiguratorii prin evaluarea permanentă 
a costurilor şi a caracterului proporțional – preluăm bunele practice de 
la partnerii externi, planificând mai bine măsurile asigurătorii, cu 
accent pe eficiența lor din punct de vedere economic. 

o Operaționalizarea Fondului Național pentru Prevenirea Criminalității.  
 

Prin ultimul obiectiv reparăm și ultimele efecte dezastruoase ale OUG 114/2018 și 
repunem în cadrul normativ intern alocarea prioritară a sumelorconfiscate către 
compensarea victimelor infracțiunii, educație și prevenire.  

 

DESPRE STADIUL POLITICII PUBLICE 

- Urmare lansării în dezbatere publică a politicii publice privind consolidarea 
Agenției, se centralizează punctele de vedere exprimate de instituțiile 
publice implicate, precum şi din partea  societății civile; 

- Au fost primite propuneri de organizare de dezbateri publice din partea 
societății civile;  

- În contextul scrisorilor adresate SUA și Olanda au fost derulate deja 
consultării bilaterale cu privire la pașii următori și sunt în curs de perfectare 
mai multe acțiuni, inclusiv evenimente publice de suport pentru promovarea 
și implementarea strategiei;  
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- ANABI programează întâlniri de lucru punctuale pentru identificarea de 
soluții legislative sau administrative privind impedimentele întâlnite în 
mecanismul de cooperare inter-instituțională (acces baze de date, utilizare 

infrastructură ocoale silvice, valorificare deșeuri, petrol etc). 

 

ELEMENTE DE CONTEXT DESPRE ANABI  

- Indicatorii de performanță ai ANABI sunt în trend pozitiv, crescând numărul 
de sesizări adresate Agenției, atât pentru identificarea de bunuri în 
străinătate, cât şi pentru administrare sau valorificare, portofoliul ridicându-
se la aproximativ 190 milioane euro (bunuri administrate + contul unic + 
sume indisponibilizate în conturi şi raportate Agenției);  

- În perioada 8 – 20 Noiembrie ANABI a fost implicată, potrivit competențelor 
legale, în soluționarea unei spețe complexe de combatere a criminalității 
organizate, în acest sens cooperând direct atât cu autoritățile naționale cât 
și cu partenerii americani (comunicatele de presă emise de DIICOT și IGPR); 

- Sistemul de licitații online lansat de ANABI în 12 iunie 2020 își dovedește 
viabilitatea. De la lansare, platforma a avut 58,794 de utilizatori, iar 
majoritatea procedurilor s-au finalizat cu succes, adjudecarea realizându-se 
de regulă la prima licitație. 

 

3. Administrația Națională a Penitenciarelor (ANP) 

 

Secțiunea 1. Principale proiecte/programe/activități aflate în derulare. 

1.1. Implementarea măsurilor dispuse la nivel național privind prevenirea şi 

combaterea efectelor pandemiei COVID-19, adoptarea măsurilor preventive 

necesare adaptate problematicii sistemului penitenciar și monitorizarea aplicării 

acestora, în toate unitățile de detenție, în acord cu prevederile legale cuprinse în 

decretele de instituire și prelungire a stării de urgență, respectiv în Legea nr. 

55/2020. 

1.1.1. Adoptarea măsurilor pentru anticiparea și previzionarea unor situații cu risc 
epidemiologic în unitățile penitenciare situate în județe/zone limitrofe cu indice de 
risc epidemiologic (stabilite de Comitetul Național pentru Situații Speciale de 
Urgență) sau în locurile de detenție care au fost declarate focare de coronavirus de 
către direcțiile de sănătate publică județene, prin aplicarea metodelor preventive 
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de testare cu teste rapide cu sensibilitate/specificitate înaltă, pentru identificarea 
SARS-CoV-2 în rândul persoanelor custodiate și a unor categorii de personal3, care 
nu fac obiectul prevederilor Metodologiei de supraveghere a sindromului respirator 
acut cu noul coronavirus (COVID-19)4; Continuarea aplicării măsurilor pentru 
prevenirea și combaterea efectelor pandemiei COVID-19, în sistemul penitenciar, 
prin monitorizarea și avizarea, de către Direcția de Supraveghere Medicală, a 
transferului între unitățile penitenciare; 
1.1.2. Derularea demersurilor necesare pentru asigurarea drepturilor persoanelor 
custodiate, cu respectarea exigențelor determinate de pandemie; în ceea ce 
privește organizarea cursurilor școlare pentru persoanele custodiate, decizia de 
organizare a acestora a fost descentralizată, ținându-se cont de situația locală5. 
1.2. Contribuție la elaborarea noului Plan de acțiune 2020-2025, în executarea 

hotărârii-pilot Rezmives și alții împotriva României, precum și a hotărârilor 

pronunțate în grupul de cauze Bragadireanu împotriva României, aprobat prin 

Memorandum de către Guvernul României (18.11.2020) și continuarea 

implementării măsurilor propuse prin Calendarul de măsuri 2018-2024 pentru 

soluționarea supraaglomerării carcerale și a condițiilor de detenție, respectiv 

realizarea locurilor noi de detenţie şi modernizarea celor existente; precum şi 

demararea procedurilor de achiziţie pentru contractarea serviciilor de proiectare; 

finalizarea planului de măsuri pentru anul 2020, prin care au fost efectuate lucrări 

de reparații curente/lucrări de intervenții de mică amploare, fără autorizație de 

construire, la un număr de 3.139 camere de detenție. 

1.3. Implementarea Strategiei naționale de reintegrare socială a persoanelor 
private de libertate 2020-2024, aprobată prin H.G. nr. 430/2020: a fost constituit 
Comitetul interministerial, a avut loc prima întrunire de lucru, fiind adoptat 
Regulamentul de organizare și funcționare. În același registru, au fost actualizate 
bazele de date elaborate în exercițiul strategic anterior, a fost extinsă și 
diversificată Oferta de activități și programe (3 programe educaționale revizuite; a 
fost elaborat un nou program și se află în curs de revizuire un program de asistență 
psihologică specifică destinat persoanelor cu conduită agresivă, respectiv un 
program de asistență socială pentru dezvoltarea abilităților parentale).  

 
3 Personalul medical și personalul care desfășoară activități de supraveghere a persoanelor private de libertate, conform prevederilor Deciziei 

DG A.N.P. nr. 692/12.11.2020 privind Completarea Deciziei DG A.N.P. nr. 446/14.05.2020. 
4 Elaborată de Institutul Național de Sănătate Publică. 
5 A fost asigurată, în majoritatea unităților penitenciare, dotarea spațiilor pentru desfășurarea cursurilor școlare în regim online, iar acolo 
unde condițiile tehnice nu permit acest lucru, sunt implementate modalități alternative pentru instruirea școlară a deținuților, în concordanță 

cu recomandările Ministerului Educației și Cercetării. 
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In colaborare cu M.M.P.S., a fost elaborat și diseminat în unitățile de detenție un 
material informativ destinat persoanelor care se liberează, pentru facilitarea 
reinserției socio-profesionale a acestora. De asemenea, au fost inițiate demersurile 
pentru constituirea grupului de lucru interministerial responsabil pentru 
elaborarea procedurii-cadru/metodologiei privind asistarea post-detenție, 
conform H.G. nr. 430/2020.  
 
1.4. Continuarea activităților specifice prevăzute în cadrul proiectelor finanțate 
prin Mecanismul financiar norvegian 2014-2021: Correctional (31.000.000 Euro), 
CHILD (1.494.117,00 Euro), 4Normality (5.000.000 Euro), respectiv implementarea 
proiectului finanțat prin POCA 2014-2020 Consolidarea instituțională a sistemului 
penitenciar românesc, cod SIPOCA 60 (perioada 16.05.2018 - 16.12.2022; buget 
11.219.869,9 lei) și derularea demersurilor pentru aprobarea acordului-cadru de 
împrumut extern de la Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei (177 milione de 
euro), în vederea sprijinirii proiectului privind Modernizarea infrastructurii judiciare 
în România (legea fiind promulgată de președinte).  
 
1.5. Dată fiind intrarea în vigoare a Legii nr. 203/2020 pentru modificarea şi 
completarea Legii nr. 55/2020, au fost scoase la concurs din sursă externă/internă 
1.596 posturi din domeniile: siguranța deținerii și regim penitenciar, medical, 
economico-administrativ, reintegrare socială, juridic, cooperare și programe, 
secretariat, învățământ, I.T., resurse umane, sănătate și securitate în muncă și 
prevenirea criminalității și terorismului, 185 dintre acestea fiind alocate pentru 
sesiunea de trecere a agenților în categoria ofițerilor. Un alt demers de impact, din 
perspectiva managementului resurselor umane la nivel sistemic, îl reprezintă 
mutarea polițiștilor de penitenciare, sens în care, începând cu luna octombrie 2020, 
se află în derulare o amplă procedură de mutare la cerere (3.973 de cereri depuse 
și analizate). 
 
Secțiunea 2. Principalele priorități și vulnerabilități identificate la momentul 

actual, precum și pe termen scurt (31 decembrie 2020). 

2.1. Protejarea sănătății persoanelor private de libertate. 

Problema: în contextul epidemiologic actual, prioritatea Administrației Naționale a 

Penitenciarelor este reprezentată de protejarea dreptului la viață, la integritate 

fizică și la ocrotirea sănătății persoanelor aflate în custodie, în scopul prevenirii și 

combaterii efectelor pandemiei COVID-19.  

http://00lex/lex20/lexexpert.aspx?lex4=166625&cod=1&poz=99
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Vulnerabilități: riscul răspândirii infecției SARS-CoV-2, cu impact asupra tuturor 

palierelor de activitate, atât din perspectiva populației custodiate, cât și a 

personalului sistemului. 

Propuneri de soluționare/remediere (pe termen scurt și mediu): continuarea 

implementării planurilor de măsuri și intensificarea colaborării cu direcțiile de 

sănătate publică, precum și derularea unor activități de screening prin testare 

rapidă (teste rapide de detectare antigen SARS-CoV-2), în vederea prevenirii unor 

situații cu risc epidemiologic, în rândul persoanelor custodiate și a personalului 

angajat, conform metodologiei stabilite de A.N.P.; derularea procedurilor pentru 

ocuparea a 227 posturi vacante din sectorul medical (ex: medic, biolog, biochimist, 

asistenți medicali, medic șef, director adjunct medical). 

 
2.2. Asigurarea condițiilor de detenție corespunzătoare.  
Problema: sistemul penitenciar se confruntă cu problematica suprapopulării, 
având un indice de ocupare de 118,30%, raportat la un spațiu minim individual de 
4 mp (problematică amplificată de încheierile judecătorilor de supraveghere ori de 
hotărârile instanțelor de judecată, privind asigurarea unui spațiu individual de 4 
mp, respectiv asigurarea garanțiilor oferite statelor partenere). În perioada mai-
noiembrie a.c., efectivul custodiat a înregistrat, la nivel sistemic, o creștere de 1.250 
de deținuți. 
Vulnerabilități: riscul litigiilor ce pot avea ca obiect cazarea în condiții 
necorespunzătoare a persoanelor private de libertate; riscul adoptării unei rezoluții 
nefavorabile CEDO; pe fondul supraaglomerării, se evidențiază un risc crescut 
privind răspândirea infecției cu SARS-CoV-2; impact negativ inclusiv din perspectiva 
organizării și realizării lucrărilor de reparații.  
Propuneri de soluționare/remediere (pe termen scurt și mediu): promovarea de 
modificări legislative (Legea nr. 254/2013, respectiv modificări la Regulamentul de 
aplicare a Legii nr. 254/2013); urgentarea lucrărilor de investiții pentru crearea unui 
număr de 3.900 locuri (Mecanismul Financiar Norvegian – 1400 locuri, împrumut 
extern BDCE – 1900 locuri, preluarea unei unități militare – 600 locuri).  
 
2.3. Infrastructura penitenciară. 
Problema: infrastructură învechită, arhitectură de bază a clădirilor atipică, 
nespecifică unităților de detenție (ex: clasificarea unor penitenciare ca monument 
istoric sau aflate în zona de protecţie a monumentului istoric), cu impact asupra 
condițiilor de detenție și a celor de derulare a activităților de reintegrare socială; 
dificultăți de realizare a unor activități de relevanță pentru dezvoltarea 
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infrastructurii, în contextul restricțiilor pentru prevenirea răspândirii infecţiei 
COVID-19;  
Vulnerabilități: riscul unei rezoluții nefavorabile CEDO; infrastructura penitenciară 
se reflectă negativ inclusiv asupra condițiilor de muncă ale personalului;  spațiile 
insuficiente pentru demersurile de reintegrare socială își pun amprenta și asupra 
procesului de reabilitare a persoanelor custodiate. 
Propuneri de soluționare/remediere (pe termen scurt și mediu): adoptarea H.G. 
privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivele de investiţii 
„Penitenciar P47 – Berceni – 1000 locuri” şi „Penitenciar P48 – Unguriu 900 locuri” 
și preluarea de la MAPN a unei unități militare (cazarma 499), situată în Bacău, cu 
destinația de transformare în unitate penitenciară; îmbunătățirea condițiilor de 
muncă pentru personal prin realizarea de lucrări de modernizare și dotarea spațiilor 
de lucru, precum și alocarea de fonduri strict cu această destinație; reabilitarea 
spațiilor în care se derulează programele și activitățile circumscrise domeniului 
reintegrare socială. 
 
2.4. Siguranța deținerii. 
Problema: împrejmuiri și dotări învechite, cu impact direct asupra siguranței 
deținerii (ex. garduri împrejmuitoare care nu prezintă siguranță în exploatare).  
Vulnerabilități: vulnerabilități pe linia siguranței deținerii, din perspectiva 
dispozitivelor de pază și a dotărilor existente. 
Propuneri de soluționare/remediere (pe termen scurt și mediu): prevederea 
fondurilor necesare pentru continuarea procesului de dotare a unităților 
penitenciare, respectiv achiziționarea mijloacelor de transport, a mijloacelor de 
legătură, a mijloacelor de imobilizare; consolidarea pregătirii profesionale a 
personalului din sectorul operativ.  
 
2.5. Cadrul legislativ. 
Problema: necorelări în cadrul Statutului polițiștilor de penitenciare, precum și 
insuficienta reglementare a anumitor aspecte privind cariera și drepturile acordate 
acestora prin lege. 
Vulnerabilități: imposibilitatea punerii în aplicare a unora dintre normele de nivel 
primar; riscul apariției unor litigii care derivă din aspecte legate de carieră și/sau 
acordarea drepturilor polițiștilor de penitenciare.  
Propuneri de remediere (pe termen scurt și mediu): Revizuirea Statutului polițiștilor 
de penitenciare prin lege; continuarea demersurilor pentru aprobarea proiectelor 
de acte normative subsecvente Legii nr. 145/2019 (unele dintre acestea aflându-se 
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în diverse stadii de elaborare/promovare). Ca urgență legislativă, în contextul 
încadrărilor ce vor urma după susținerea concursurilor din sursă externă/internă, 
evidențiem necesitatea aprobării proiectului O.M.J. privind acordarea gradelor 
profesionale, conform prevederilor art.16 alin. (7) din Legea nr. 145/2019, cu 
modificările și completările ulterioare. 
 
2.6. Resurse umane.  
Probleme: identificarea impactului Deciziei I.C.C.J. nr. 51 din 2019, cu privire la 
personalul din sistemul penitenciar, în vederea aplicării unitare a prevederilor 
acesteia; standardele de personal, stabilite prin decizie D.G. ANP în anul 2016, nu 
mai corespund întrutotul aspectelor practice din activitatea sistemică; 
reglementarea actuală a atribuțiilor stabilite prin fișa postului nu reflectă cu 
acuratețe diferențierile între paliere distincte de responsabilitate. 
Vulnerabilități: potențiale litigii cu privire la drepturile salariale prin 
neimplementarea Deciziei I.C.C.J. nr. 51 din 2019, precum și raportat la alte aspecte 
ale activității profesionale. 
Propuneri de remediere (termen scurt și mediu): finalizarea analizei privind 
aplicarea Deciziei I.C.C.J. pentru stabilirea conduitei de urmat la nivelul sistemului 
penitenciar; revizuirea standardelor de personal, raportat la domenii diferite de 
activitate și adoptarea acestora prin Decizie D.G. ANP; reanalizarea și revizuirea 
fișelor postului pentru evidențierea, cu acuratețe, a atribuțiilor specifice fiecărui 
post. 
În același context, adresăm rugămintea  instituțională de a sprijini Proiectul 
Concepției mobilizării Administrației Naționale a Penitenciarelor, care urmează a 
fi supus aprobării C.S.A.T, în condițiile în care este obligatorie corelarea acestuia cu 
proiectul similar al Ministerului Afacerilor Interne6, aprobat deja de C.S.A.T. în luna 
noiembrie a.c. 
 

4. Autoritatea Națională pentru Cetățenie (ANC) 

 
La data de 15 mai 2020 a fost instalată o nouă conducere. La acea dată, în cadrul 
ANC figura  un număr de 235.885 dosare nesoluționate (în curs de soluționare /cu 
depășirea termenului legal de 5 luni) și înregistrate în perioada 2015- 2020. 
 
Motivele care au dus la acest număr mare de dosare nesoluționate au fost 
identificate ca fiind:   

 
6 instituție care, în prezent, coordonează A.N.P. pe linie de mobilizare. 
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- începând cu anul  2014 și până în prezent numărul cererilor privind cetățenia 
a crescut semnificativ, iar din anul 2016 numărul de cereri înregistrate anual 
a depășit 100.000, fiind în total înregistrate peste  jumătate de milion de 
cereri. 

- în anul 2018  s-a înregistrat o scădere dramatică a numărului de cereri  
soluționate în comparație cu anii anteriori, respectiv numărul cererilor 
soluționate a scăzut față de anii anteriori la doar 46.695/pe an, cereri de 
cetățenie dintr-un total de cereri depuse în 2018 de 100.157, reprezentând o 
medie de 55%, în scădere ca soluționare față de anii trecuți. Menționăm că 
cele 46.695 cereri soluționate în anul 2018, reprezentau o parte din 
restanțele din anul 2017. 

- în anul 2019 numărul cererilor soluționate a scăzut față de anii anteriori la 
44.074 cereri de cetățenie dintr-un total de cereri depuse  până la șfârsitul 
anului , cumulat cu numarul de restanțe din anii 2018 si 2017 (dosare 
nesoluționate) de 235.885 reprezentând o medie de 56%, în scădere ca 
soluționare față de anii trecuți.  

- în acest an, în perioada 1 ianuarie -15 mai, s-au soluționat doar 11.437 dosare 
de cetățenie, fiind cel mai mic număr de cereri soluționate din ultimii 6 ani, 
pentru perioada menționată.  

La totalul de cereri depuse în acest an s-au adăugat cererile nesoluționate în anii 
anteriori, rezultând un total de cereri nesoluționate până la data de 15 mai 2020 în 
număr de 235.885(restanțe). 
 
De la numirea noii conduceri a  ANC, respectiv  15 mai 2020 și până la 31 octombrie 
2020, au fost soluționate prin ordin al președintelui 61.174 cereri privind cetățenia 
română (comparativ cu perioada 1 ianuarie -15 mai,  când au soluționate doar 
11.437 dosare de cetățenie, în patru luni și jumătate).  
Totalul restanțelor identificate la data de 15 mai 2020 a fost de 235.885, din care au 
ramas nesoluționate la data prezentă un număr de 179.834.  
Până la data prezentei au fost înaintate spre analiză și soluționare către Comisia 
pentru Cetățenie, un număr de 51.477 dosare restante din anul 2018. 
 
Astfel, rezultă că într-o perioadă de 6 luni, au fost soluționate mai multe cereri 
decât  au fost soluționate în tot anul 2019. 
Facem mențiunea că dosarele restante la data prezentă sunt în proportie de  99%, 
formate din cereri de rebobândire înregistrate în conformitate cu art.11 din Legea 
21/1991. 
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Restul cererilor depuse la ANC , în conformitate cu art.27 (renuntarea la cetățenia 
română), art.8 (acordarea cetățeniei române), art.10 (redobândirea cetățeniei 
române), art.9 ( minorii), art.8.1 și art.8.2( sportivii și solicitanții condiționați cf. legii, 
cu merite deosebite în promovarea culturii și civilizației românești pe plan 
internațional), au fost aduse in termenul rezonabil și legal de soluționare , iar la data 
prezentă sunt analizate cererile în conformitate cu articolele de lege menționate 
mai sus, înregistrate la sfârțitul anului 2019, respectiv cele din anul 2020.  
 
 
Măsuri implementate in perioada 15 mai- 7 octombrie: 

1. dispoziția nr.16026/04.06.2020 , privind procedura obligatorie de opisare a 
tuturor cererilor de acordare/redobândire a cetățeniei române, formulate în 
toate articolele prevăzute de Legea 21/1991.  

2. circulara nr.1536/03.06.2020, privind modalitatea de scoatere a 
dosarelor/documentelor create și deținute de instituție. Astfel, solicitările 
privind scoaterea documentelor arhivate și a celor aflate în curs de arhivare, 
vor fi scrise, motivate, avizate de șeful de compartiment și aprobate de 
conducerea ANC. 

3. a fost  inițiată procedura de achiziție terminal de pontaj și control acces cu 
identificare cartelă, în vederea respectării programului de lucru de către 
salariații ANC. 

4. urmare a modificărilor legislative din ultimii ani și a propunerilor individuale 
ale angajaților din cadrul Direcției secretariatul tehnic al Comisiei pentru 
cetățenie precum și din cadrul Biroului comunicare și IT, în conformitate cu 
prevederile Regulamentului de organizare și funcționare, Direcția 
secretariatul tehnic al Comisiei pentru cetățenie, in colaborare cu Biroul 
Comunicare si IT au finalizat nota de fundamentare ,referatul de 
oportunitate,caietul de sarcini pentru upgrade Soft Administrare Flux 
Activitate (bază de date SAFA) în vederea eficientizării, optimizării și 
digitalizării activității în materie de cetățenie. În prezent, se efectuează 
studiul de piată, operațiune efectuată de către Direcția Economică, etapă 
premergătoare procedurii de achiziție publică.  

5. dispoziție privind înregistrarea audio-video a tuturor sedințelor de interviu 
susținute în conformitate cu art.8 din legea 21/1991, aspect care crește 
gradul de transparentizare a activității instituției , în conformitate cu Strategia 
Națională Anticorupție.  
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6. a fost emisă decizie privind planificarea ședințelor de comisie cu respectarea 
principiului continuității. 

7. în vederea transparentizării activității ANC și pentru a crește gradul de 
informare către solicitanții de acordare/redobandire a cetățeniei române, au 
fost create pe site-ul instituției, rubricile privind: 
-afișarea rezultatelor obținute  ca urmare a susținerii interviului conform art.8 
din Legea 21/1991. 
-afișarea listelor privind persoanele programate în vederea depunerii 
jurământului de credință față de România, cu respectarea normelor GDPR. 
-afișarea listelor cu persoanele invitate pentru susținerea interviului conform 
art.8 din Legea 21/1991, în ceea ce privește informarea acestora, cu ziua și 
ora în care va avea loc evenimentul. 

8. au fost efectuate demersurile privind completarea sistemului de programare 
online, în sensul de a se creea posibilitatea obligatorie de validare prin 
email(cod unic de activare) a confirmării programării online de către petent, 
aspect care va elimina posibilitatea programărilor de “rea credință”, fapt care 
avea ca rezultat, în proportie de aproximativ 35% ,  blocarea  locurilor alocate 
pentru depunerea dosarului de cetățenie. 

9. în perioada iunie - august 2020, conducerea Autorității Naționale pentru 
Cetățenie a organizat întâlniri de lucru cu instituții partenere pentru a 
dezbate aspecte ce țin de colaborarea inter-instituțională, modalități de 
îmbunătățire a activităților comune ale acestora în materie de cetățenie, 
respectiv de  îmbunătățirie a mijloacelor digitale de comunicare, în sensul de 
a se elimina pe cât mai mult posibil  corespondența interinstituțională din 
format letric . 

Astfel, au fost organizate întâlniri cu reprezentanți ai următoarelor instituții:  
Ministerul Afacerilor Externe 
Direcția Generală de Pașapoarte 
Inspectoratul General pentru Imigrări 
Serviciul de Informații Externe 
Serviciul Român de Informații 
Direcția pentru Evidenta Persoanelor și Administrarea Bazelor De Date 
Institutul Național de Statistică 
De asemenea au fost efectuate sedințe de pregătire a personalului instituției, de 
către  reprezentanții S.R.I în materie de analiză și identificare a falsurilor, respectiv 
a personalului din cadrul Biroului Inregistrări Cereri ANC, pentru situațiile de 
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prevenire și identificare a documentelor false, depuse de către unii petenți sau 
avocați, la momentul depunerii dosarului de redobândire a cetățeniei române.  
 
În vederea eficientizării activității și a soluționării tuturor restantelor, propunem 
suplimentarea personalului si a numărului membrilor Comisiei pentru Cetățenie .  
Dacă la data înființării prin OUG nr. 5/2010, ANC figura cu un număr de  126  
posturi din care 21 persoane erau și membri ai Comisiei pentru Cetățenie, la data 
prezentei avem un număr de 107 posturi din care 17 sunt membri în Comisie. 
In ștatul de functii, figurăm cu 3 posturi vacante și 3 posturi suspendate temporar 
de personal asimilat. În situația ocupării celor 6 posturi , numărul total al membrilor 
Comisiei pentru Cetățenie va fi de 23 persoane.(22 membrii plus 1 președinte) 
 
Astfel , în acest format cele 179.834 de dosare restante vor fi solutionate în 14 
luni, dupa calculul matematic următor: 
22 membri  x 150 dosare  anlizate pe saptămână   x  3 saptămâni   =  9.900 dosare 
solutionate 
22 membrii  x 200 dosare analizate pe saptămână  x  1 saptamană = 4.400 dosare 
solutionate 
Total dosare solutionate lunar =14.300 
 
Total restante 179.834/14.300(luna)= 12,6 luni vor fi soluționate; 
In 12,6 luni se vor solutiona toate restantele, cu suplimentarea numărului de 
personal în Comisia pentru Cetățenie cu minim 6 membrii! Dacă, numărul va fi 
suplimentat cu 9 membrii, termenul de solutionare al restanțelor va fi de 10 luni. 
 
În perioada 01.01.2020-16.11.2020 au fost inregistrate la ANC , un număr de 23.648 
dosare noi și ținând cont de cea mai optimistă prognoză, până la sfârșitul anului s-
ar mai putea înregistra un număr  aproximativ de 2.500 dosare.( conditiile 
medicale/covid nu ar mai exista). 
Așadar, în luna noiembrie a  anul 2021 se va putea începe analiza dosarelor 
înregistrate în anul 2020 și scăzând termenul legal de 6 luni, aceste dosare vor avea 
un termen mediu de soluționare de 10/12 luni, față de perioada trecută (până la 
15 mai, la preluarea mandatului de președinte ANC), în care termenul de 
soluționare este de 30/32 de luni. 
 
În concluzie, dacă numărul membrilor Comisiei pentru Cetățenie va fi completat cu 
minim 6/9 membri (personal asimilat procurorilor și judecătorilor), în următoarele 
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6 luni vor fi soluționate toate dosarele restante din anul 2018( 61.777 restanțe ), iar 
în perioada 1 ianuarie-1 iunie 2021 vor fi soluționate dosarele restante din anul 
2019(104.546 restanțe), urmând ca dosarele înregistrate atât în anul 2020( estimare 
până la sfârțitul anului în număr de 40.000) cât și în anul 2021 să se analizeze 
începând cu 1 iunie 2021 și urmând a fi soluționate în termen de 8-10 luni și astfel 
termenul de soluționare a cererilor va scădea de 3,5 ori fată de situația găsită în 
data de 15 mai 2020, la preluarea mandatului de președinte ANC. 
 

5. Direcția Națională de Probațiune (DNP) 

 
Direcția Națională de Probațiune (DNP) asigură managementul întregului sistem de 
probațiune din România în ceea ce privește organizarea, coordonarea și 
gestionarea administrativ-bugetară. 
Activitatea DNP este coordonată direct de ministrul justiției. DNP are o schemă 
1035 posturi din care 90 pentru structura centrală (45 posturi ocupate și 45 
vacante) și 945 pentru serviciile locale de probațiune, astfel:  
- 579 ocupate (550 ocupate probațiune și 29 personal contractual); 
- 366 vacante dintre care vacante și finanțate 206 și vacante nefinanțate 160 
(119 probațiune și 41 personal contractual). 
 
Programe/proiecte/activități aflate în derulare relevante 
Proiecte 
DNP implementează în prezent două proiecte strategice pentru sistemul de 
probațiune cu asistență financiară nerambursabilă din partea Regatului Norvegiei 
prin Mecanismul Financiar Norvegian 2014-2021. „Corecțional (Correctional)” – 
buget DNP 5.511.523 euro și „Îmbunătățirea Serviciilor Corecționale în România 
prin implementarea principiului normalității - 4Norm-ality” – Buget DNP - 240.175 
euro. Proiectele vizează soluționarea unor aspecte structurale cum ar fi analize 
diagnostic, cercetări, proceduri de lucru, programe specializate de intervenție 
pentru persoanele condamnate aflate în supravegherea serviciilor de probațiune, 
sesiuni de pregătire profesională, dotarea sistemului de probațiune cu 
infrastructură IT, mobilier și alte echipamente necesare în activitatea curentă, 
precum și realizarea de lucrări de reparații ale sediilor serviciilor de probațiune. 
Implementarea acestui proiect în perioada 2019 - 2024 are ca rezultat atât 
dezvoltarea metodologică cât și administrativă a sistemului de probațiune și  
presupune o mare provocare pentru personalul actual al structurii centrale a DNP, 
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personal care este implicat și în celelalte activități ce presupun gestionarea 
sistemului de probațiune. 
Activități 
Printre principalele activități derulate în această perioadă a fost îndrumarea și 
coordonarea permanentă a serviciilor locale de probațiune prin adaptarea 
sistemului execuțional penal neprivativ de libertate pentru derularea activităților 
specifice în condiții de siguranță ca urmare a pandemiei COVID-19. Alături de 
coordonarea metodologică și adaptările legislative, în scopul protecției 
personalului sistemului de probațiune dar și al persoanelor aflate în evidența 
acestuia s-au realizat și achiziții specifice de echipamente de protecție adaptate 
contextului și evoluției pandemiei. Aceste măsuri au făcut ca până în prezent să nu 
existe nici un caz de transmitere a virusului SARS-CoV-2 de la personalul de 
probațiune către persoanele aflate în evidență sau invers.   
În prezent, se află în pregătire organizarea concursului pentru ocuparea a 151 
posturi vacante și finanțate de consilier de probațiune în cadrul serviciilor de 
probațiune și a 12 posturi de inspector de probațiune la nivelul structurii centrale 
a DNP, conform acțiunilor preconizate în Planul de acțiune  pentru perioada 2020 
– 2025, elaborat în vederea executării hotărârii-pilot Rezmives şi alţii împotriva 
României, precum și a hotărârilor pronunțate în grupul de cauze Bragadireanu 
împotriva României. De asemenea se află în derulare o procedură de transfer la 
cerere pentru ocuparea a 55 posturi vacante finanțate (personal contractual – 
secretariat și conducători auto) pentru serviciile de probațiune locale. Menționăm 
că până în prezent, în cursul acestui an, au fost ocupate alte 29 de posturi de 
personal contractual la nivelul serviciilor de probațiune.  
Contextul pandemic a accentuat în acest an problemele spațiilor locative ale 
serviciilor de probațiune locale. Astfel la începutul acestui an existau 16 servicii de 
probațiune cu probleme semnificative privind spațiul, în risc de evacuare din sedii 
sau cu spațiu absolut insuficient derulării activității. În cursul acestui an au fost 
identificate soluții și situația a fost rezolvată sau se află în curs de rezolvare pentru 
12 dintre acestea fie prin încheierea unor contracte de comodat pentru preluarea 
unor spații de la instituții și autorități publice pentru a fi utilizate ca sedii ale 
serviciilor de probațiune, fie prin închiriere. 
Proiectul de lege privind Statutul personalului de probațiune este în curs de 
definitivare, acest demers fiind îngreunat de necesitatea inserării în conținutul său 
a regulamentelor vizând ocuparea posturilor de conducere de la nivel central și 
local, evaluarea performanțelor personalului de probațiune, activitatea 
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supervizorilor și a formatorilor, în acord cu deciziile recente ale Curții 
Constituționale a României.  
Probleme speciale, priorități și vulnerabilități 
În continuare există întârzieri majore (ani) în ce privește finalizarea procesului de 
operaționalizare a structurii centrale și a serviciilor de probațiune, prin ocuparea 
completă a schemelor de personal în vederea îndeplinirii normale a atribuțiilor. 
Această situație, care a fost puternic influențată de contextul pandemic, aduce 
vulnerabilități majore, influențează realizarea proceselor majore de lucru, cu titlu 
de exemplu precizăm că la nivel central există departamente care funcționează cu 
un singur angajat (ex: Serviciul cercetare și dezvoltare strategică), compartimentul 
achiziții funcționează cu 4 angajați care trebuie sa deservească necesitățile celor 42 
de servicii de probațiune și structura centrală, precum și implementarea proiectelor 
cu finanțare externă, derularea procedurilor de achiziție pentru soluționarea 
situației spațiilor locative ale serviciilor de probațiune, serviciul juridic deține 3 
angajați dintre care 2 au solicitat transferul la Ministerul Justiției. De asemenea, cu 
excepția a două departamente (Direcția Economică și Serviciul Resurse Umane) 
celelalte compartimente din cadrul structurii centrale a DNP nu au ocupată funcția 
de conducere aferentă, situație care generează vulnerabilități în desfășurarea 
întregii activități, cu presiune pe managementul general al sistemului, inclusiv cu 
privire la implementarea eficientă a celor două proiecte cu finanțare norvegiană 
precizate anterior. 
La nivel local, este deja de notorietate supraaglomerarea înregistrată în serviciile 
de probațiune în care aproximativ 550 angajați gestionează direct peste 90.000 de 
persoane sancționate cu măsuri și sancțiuni comunitare/an. Această situație 
conduce la desfășurarea superficială a activității de probațiune, iar în mod concret 
poate reprezenta o problemă de siguranță publică, în condițiile orientării masive a 
persoanelor către sancțiuni comunitare, dar în absența oferirii mijloacelor necesare 
supravegherii și asistării conform depozițiilor legale și standardelor europene în 
materie. Această situație a fost subliniată în repetate rânduri și în rezoluțiile 
Comitetului de Miniștri pentru grupul de cauze Brăgădireanu și hotărârea pilot a 
CEDO în cauza Rezmiveș și alții.  
Pentru acoperirea acestei probleme au fost efectuate demersuri începând cu 
aprobarea Memorandumului cu tema Aprobarea organizării concursurilor pentru 
ocuparea posturilor vacante din structura organizatorică a DNP la data de 
28.11.2019, finanțarea a 254 posturi pentru anul 2020,  deblocarea ocupării 
posturilor din sistemul de probațiune prin Ordonanță de urgență a Guvernului 
183/2020 privind desfășurarea pe perioada stării de alertă a concursurilor pentru 
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ocuparea posturilor vacante din cadrul unor instituții din sistemul justiției, precum 
și din cadrul Curții de Conturi, în prezent derulându-se demersurile necesare pentru 
organizarea concursurilor. 
Spațiile pentru unele servicii de probațiune și structura centrală sunt în continuare 
insuficiente, existând nevoia identificării de soluții pentru alte 4 servicii. Această 
stare de fapt poate conduce la dificultăți în ceea ce privește respectarea 
confidențialității întrevederilor cu persoanele sancționate penal, arhivarea 
documentelor care conțin date sensibile, imposibilitatea de a desfășura programele 
de reintegrare socială impuse de instanțe etc.   
Dotările cu echipamente, mobilier, mașini au fost realizate în special din proiecte 
cu finanțare externă, fiind în prezent insuficiente sau depășite moral (în serviciile 
locale peste 200 de stații de lucru sunt uzate atât fizic cât și moral). Pentru 
acoperirea acestei nevoi se vor realiza achiziții tot prin intermediul proiectului aflat 
în derulare.   
Reglementarea situației salarizării personalului de probațiune potrivit Legii cadru  
nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu 
modificările și completările ulterioare. Salariile de bază ale personalului de 
probațiune cuprinse în Anexa V – Capitolul VII Familia Ocupațională de funcții 
bugetare ”Justiție” și Curtea Constituțională din Legea cadru nr. 153/2017, cu 
modificările și completările ulterioare, nu includ, în cuantumul lor, valoarea de 
referință sectorială actualizată conform hotărârilor judecătorești definitive la o 
valoare de referință sectorială de 484,18 lei, așa cum reiese și din Ordinul 
Ministrului Justiției nr. 28/C/2020. Această reducere salarială s-a produs în 
contextul în care drepturile salariale aferente anului 2022, aplicabile personalului 
de probaţiune, potrivit legii cadru, sunt poziționate dramatic sub nivelul celor 
încasate în luna decembrie 2017, generând astfel o reducere a veniturilor în plată 
pentru personalul de probaţiune. Acest aspect este generator de nemulțumiri și 
chiar litigii în rândul personalului de probațiune. 
Analiza problematicii speciale a numărului excesiv de mare (mai mult de 50% din 
cauzele gestionate de serviciile de probațiune) de sancțiuni privind infracțiunile 
rutiere aflate în supravegherea serviciilor de probațiune și luarea unor măsuri 
legislative pentru un răspuns adaptat riscului și nevoilor acestor persoane. Analiza 
problematicii măsurilor educative neprivative de libertate, în special măsura 
asistării zilnice (unde recidiva după 4 ani este aproape de 50%) și luarea unor măsuri 
legislative pentru un răspuns adaptat riscului și nevoilor acestor persoane. În 
general, este necesară realizarea unei analize a legislației penale și de probațiune 
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la 6 ani de la intrarea în vigoare a noii legislații penale și identificarea aspectelor 
care necesită modificări și completare. 
În plan legislativ specific sistemului de probațiune, este necesară definitivarea și 
aprobarea următoarelor acte normative: 
- ordin al ministrului justiției pentru aprobarea regulamentului de organizare 
și funcționare a sistemului de probațiune,  
- metodologiei privind avizarea și acreditarea programelor de lucru cu 
persoanele aflate în evidența serviciilor de probațiune,  
- ordin comun al ministrului justiției și al ministrului educației pentru 
Programa cadru privind stagiul de formare civică,  
- hotărârea Guvernului pentru aprobarea Strategiei de dezvoltare a sistemului 
național de probațiune din România,  
- hotărârea Guvernului pentru aprobarea Strategiei Naționale de Reabilitare a 
persoanelor față de care s-au dispus măsuri și sancțiuni comunitare, 
- ordin al ministrului justiției pentru aprobarea Metodologia de organizare și 
desfășurare a evaluării și controlului activității sistemului de probațiune.  
Conceperea și transmiterea spre aprobare a acestor documente a fost mult 
îngreunată de numărul insuficient de personal de specialitate juridică, cele 3 
persoane existente la nivelul DNP fiind implicate în extrem de multe activități din 
sfera gestionării corespunzătoare din punct de vedere metodologic, administrativ, 
pandemic dar și în derularea proiectelor cu finanțare externă. 
Posibile soluții 
Aprobarea demarării concursurilor de ocupare a tuturor posturilor finanțate și 
vacante din sistemul de probațiune, precum și finanțarea ulterioară a posturilor de 
consilier de probațiune existente în schemă, conform estimărilor realizate și în 
Planul de acțiune  pentru perioada 2020 – 2025, elaborat în vederea executării 
hotărârii-pilot Rezmives şi alţii împotriva României, precum și a hotărârilor 
pronunțate în grupul de cauze Bragadireanu împotriva României. Completarea 
schemei de personal în structura centrală a Direcției Naționale de Probațiune 
pentru a deveni în mod real operațională. Pregătirea personalului nou-angajat atât 
cu alocarea de fonduri de la bugetul de stat, dar și din fonduri externe 
nerambursabile. 
Dezvoltarea palierului de management al sistemului de probațiune prin ocuparea 
prin concurs a posturilor de conducere de la nivel central și de la nivel local, 
conform dispozițiilor Legii nr. 252/2013 în ce privește adoptarea statutului 
personalului de probațiune. Continuarea dialogului structurat dintre structura 
centrală și serviciile locale. 
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Pe lângă cele două proiecte cu finanțare din fonduri norvegiene, precizate anterior, 
care vor acoperi anumite nevoi în termeni de dotări la nivel național și, parțial, cele 
de infrastructură, în cazul a 5 servicii, este necesară realizarea unei strategii de 
dezvoltare a infrastructurii fizice a serviciilor de probațiune (maparea), prin 
includerea cu prioritate a unor spații pentru serviciile de probațiune în toate 
proiectele de infrastructură din sistemul justiției (ex: instanțe, Cartierul Justiției), 
colaborarea cu alte ministere sau instituții publice care ar putea pune la dispoziții 
în regim gratuit spații de lucru, iar în caz contrar, alocarea de fonduri în bugetul 
DNP pentru închiriere. O mai bună utilizare a sediilor secundare în condițiile 
îmbunătățirii parcului auto și a extinderii schemei de personal. 
Pentru bugetul din anul 2021 este necesară acoperirea integrală a solicitărilor de 
fonduri pentru DNP în vederea recuperării decalajelor înregistrate la nivelul celor 
două titluri de cheltuieli în ce privește ocuparea posturilor vacante și pentru 
asigurarea infrastructurii fizice și IT, inclusiv alocarea fondurilor necesare pentru 
achiziționarea echipamentelor și mijloacelor tehnice solicitate de structurile 
Jandarmeriei române, potrivit estimărilor deja comunicate MJ. 
 

 

 

 

 

 

 

VII. ANEXE  

ANEXA 1 Măsuri luate în 2020 în domeniul digitalizării Ministerului Justiției și a sistemului 

judicar  

 

• Dotări realizate cu fonduri asigurate în cadrul contractului de împrumut cu 

Banca Mondială 

 

1. Pentru toate cele 15 Curți de Apel (inclusiv toate tribunalele și judecătoriile 

arondate) și Ministerul Justiției: 
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- 976 scannere (din care 280 tip A3 și 696 tip A4); 

- 6.986 computere utilizator, inclusiv licențe pentru calculatoare.  

 

2. Pentru toate cele 15 Parchete de pe lângă Curțile de Apel (inclusiv toate 

parchetele de pe lângă tribunalele și judecătoriile arondate) și Ministerul Public 

(PICCJ): 

 

- echipamente IT critice pentru infrastructura hardware a parchetelor, respectiv :  

244 servere (inclusiv sisteme de operare, software de virtualizare și management), 

4.500 de computere utilizator (inclusiv sisteme de operare și Microsoft Office), 236 

de switch-uri, 235 de UPS-uri, 1 sistem de stocare de mare capacitate, 1.810 

imprimante și echipamente multifuncționale. 

 

3. Pentru  ONRC :  

 

- A fost semnat contractul pentru livrarea și instalarea în anul 2021 a următoarelor 

echipamente:    80 de servere, 1 echipamente de stocare, 1 echipament de backup, 

63 firewall-uri, 108 echipamente rețea wireless, 2 echipamente prevenție intruziuni 

informatice, 20 de switch-uri, o infrastructură de testare și dezvoltare, 1.450 de PC-

uri, 60 laptop-uri, 46 scanere, 46 echipamente multifuncționale, 46 de scanere, 120 

de imprimante, 3 racku-uri, 3 ups-uri, 4 echipamente climatizare, diverse elemente 

rețelistică. Contractul se va derula efectiv în anul 2021. 

 

• Dotări realizate cu fonduri asigurate din finanţări europene  

 

Echipamente achiziționate de Ministerul Justiție achiziționate în anul 2020: 

 

1. Proiectul Consolidarea capacității administrative a MJ prin dezvoltarea unei 

platforme de gestiune a proceselor de lucru (GPL) și a aplicațiilor aferente  

 Contractor - S.C. Bithat Solutions SRL , valoare contract: 1.854.586 lei 

Servicii:  

- dezvoltarea unei platforme moderne de gestiune a proceselor de lucru din cadrul 

Ministerului Justiției, precum și a unei aplicații de tip punct unic de interacțiune on-

line cu actorii externi – contract în derulare. Finalizare în cursul lunii martie 2021 .   
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Dotări:   

- adiacente platformei – 44 computere, 20 de imprimante, 4 servere – livrate în 

cursul acestui an.        

 

2. Proiectul Dezvoltarea și implementarea unui sistem integrat de management 

strategic la nivelul sistemului judiciar – SIMS 

 

a) Componenta de analiză pentru ECRIS V – contractor Essensys Software Srl si 

Implement 24software Srl. Valoare contract: 4874816,56 lei.  

 

Servicii: 

- au fost elaborate și livrate rapoartele privind analiza cerințelor funcționale ale 

sistemului pentru instanțe, MJ (statistică), Inspecția Judiciară, parchete, CSM, 

registrul ONG, ANABI, și DNP. Contract în curs de finalizare - în luna decembrie 

2020. 

Dotări: 

- pentru Inspecția Judiciară – 2 servere, 1 switch, 3 scanare  

  

b) Componenta de management strategic – contractor Ernst and Young, valoare 

pentru serviciile și dotările IT - 1.120.028 lei  

Servicii:   

- a fost dezvoltat și pus în funcțiune Sistemul Bussiness Scorescard (BSC) iar 

utilizatorii formați în cursul anului 2020. 

Dotări 

- 1 server necesar funcționării sistemului.  

 

 

• Dotări realizate cu fonduri asigurate din finanţări prin Mecanismul Financiar 

Norvegian 2014-2020 

 

Dotări: 

 

CSM 

-  aprox. 2.285.000 de Euro alocați pentru achiziționarea de imprimante, 

computere, sisteme de videoconferință etc. pentru instanțe, CSM, INM, SNG.  -
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achizițiile sunt în derulare – documentația a fost transmisă spre ANAP în luna 

noiembrie anul curent. 

 

      PICCJ: 

-   prin MFN 2009-2014 – aprox. 2.640.000 de Euro alocați pentru echipamente ITC 

necesare investigării infracțiunilor -  achizițiile sunt în derulare sau pregătire. 

 

• Dotări realizate cu fonduri asigurate din finanţări prin împrumut BIRD -ONRC 

-15 servere 

-105 bucăţi acces point for wireless network 

-14 switch-uri 

-61 router 

-61 branch servers 

- 43 UPS 

- 1400 PC 

- 700 UPS 

- 50 workstations  

- 60 laptopuri 

- 44 scanere 

- 120 printers for cash desk 

- 119 hipervisor for servers/centralized management 

- 1650 windows servers CAL 

 

 

 

• Dotări realizate cu fonduri asigurate de la bugetul de stat 

 

Pentru implementarea digitalizării, Ministerul Justiţiei a alocat în anul 2020 

instanţelor judecătorești suma de 38.000.000 lei destinată achiziţiei 

echipamentelor IT&C. 

  

Astfel, au fost achiziţionate :  

-6.382 licenţe 

-510 sisteme videoconferinţă 

-106 imprimante si multifuncţionale 
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-624 scanere 

-398 statii de lucru 

-2705 laptopuri 

-40 servere 

-169 HDD/SDD/Memorie RAM pentru servere 

-7 sisteme antiefractie si supraveghere 

-40 swichuri 

-64 UPC 

-33 network attached storage 

 

Pentru instituţiile aflate în coordonarea Ministerului Justiţiei au fost achiziţionate:  

 

1.Agenţia Naţională de Administrate a Bunurilor Indisponibilizate 

-16 licenţe 

-2 imprimante/multifuncţionale 

-6 staţii de lucru 

-2 laptopuri 

-1 sistem antiefracţie şi supraveghere video 

-2 swichuri 

 

2. Autoritatea Naţională pentru Cetăţenie 

-130 licente 

-1 multifunctionala 

-3 laptopuri 

 

 

3. Administraţia Naţională a Penitenciarelor 

- 39 licente 

- 17 multifunctionale 

- 12 scanere 

- 238 statii de lucru 

- 91 laptopuri 

- 2 swich-uri 

- 15 UPS 

- 7 network attached storage 
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4. Aparat propriu MJ 

 

- 33 laptopuri 

- 1 statie de lucru 

- 1 multifunctionala 

- 1 tableta 

 

5. Direcţia Naţională de Probaţiune- 1 server 

 

Ministerul Justiţiei a achiziţionat 6047 licente din venituri de la bugetuil de stat, 

pentru instanţele judecătoreşti, instituţii din coordonarea sa şi aparat propriu. 

  

Alte măsuri: 

o A fost implementat sistemul IT RMS tema importantă a proiectului „Reforma 

Sistemului Judiciar” -CSM complet funcțional, modulul Resurse Umane și 

Salarizare funcțional la nivelul MJ (aparat central, CAB, TB, TIF) și în curs de 

operaționalizare la tribunalele Călărași, Giurgiu, Ialomița și Teleorman, 

modulele Financiar și Buget sunt funcționale la nivelul MJ (aparat central, 

CAB, TB, TIF). În prezent este în curs de formalizare etapa pilot desfășurată 

la nivelul Ministerului Justiției și instanțelor (CAB, TB, TIF).  

o A fost dezvoltată aplicaţia ECRIS pentru a permite anonimizarea victimelor 

sau a altor părţi. 

o A fost finalizată documentaţia de licitaţie (acord cadru) pentru achiziţia a 

1050 servere şi 290 sisteme de stocare şi s-a obţinut avizul din partea 

Comitetului Tehnico – Economic care funcţioneaza în cadrul Agenţiei pentru 

Digitalizarea României -buget de stat şi venituri proprii. 

o Au fost achiziţionate 111 semnături electronice pentru personalul 

Ministerului Justiţiei. 
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ANEXA 2 Situația actelor normative inițiate de Ministerul justiției sau în care MJ       

                 are calitatea de coinițiator 

 

A. Proiecte de acte normative cu caracter primar, secundar sau terțiar elaborate 

în cadrul activității curente de elaborare acte normative 

Acte normative elaborate de Ministerul Justiţiei, care au devenit lege  

1. Legea nr.90/2020 pentru aprobarea Acordului-cadru de împrumut dintre 
România și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei (Proiectul privind 
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modernizarea infrastructurii judiciare în România), semnat la București la 13 
august 2019 și la Paris la 2 septembrie 20197;   

2. Lege nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea 
efectelor pandemiei de COVID-198 

 

Ordonanţe iniţiate/coinițiate de Ministerul Justiţiei şi adoptate de Guvernul 

României 

1. Ordonanța Guvernului nr.1/2020 privind modificarea termenului prevăzut la 
art. X alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.98/2016 pentru 
prorogarea unor termene, instituirea unor noi termene, privind unele măsuri 
pentru finalizarea activităților cuprinse în contractele încheiate în cadrul Acordului 
de împrumut dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și 
Dezvoltare pentru finanțarea Proiectului privind reforma sistemului judiciar, 
semnat la București la 27 ianuarie 2006, ratificat prin Legea nr.205/2006, precum 
și pentru modificarea și completarea unor acte normative9; 
 

Ordonanţe de urgenţă, iniţiate/coinițiate de Ministerul Justiţiei şi adoptate de 

Guvernul României 

1. Ordonanța de urgență a Guvernului nr.75/2019 pentru completarea 
Ordonanței de urgență a Guvernului nr.119/2006 privind unele măsuri 
necesare pentru aplicarea unor regulamente comunitare de la data aderării 
României la Uniunea Europeană, precum și pentru modificarea Ordonanței 
de urgență a Guvernului nr.80/2013 privind taxele judiciare de timbru10; 

2. Ordonanța de urgență a Guvernului nr.8/2020 pentru modificarea și 
completarea Legii nr.145/2019 privind statutul polițiștilor de penitenciare11; 

3. Ordonanța de urgență a Guvernului nr.28/2020 pentru modificarea și 
completarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal12 ; 

4. Ordonanța de urgență a Guvernului nr.29/2020 privind unele măsuri 
economice și fiscal-bugetare13 ; 

 
7 Publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.593 din 7 iulie 2020; 
8 Publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 396 din 15 mai 2020 
9 Publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.65 din 30 ianuarie 2020; 
10 Publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.1015 din 17 decembrie 2019; 
11 Publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.89 din 6 februarie 2020; 
12 Publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.228 din 20 martie 2020; 
13 Publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.230 din 21 martie 2020; 
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5. Ordonanța de urgență a Guvernului nr.30/2020 pentru modificarea și 
completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în 
domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice 
determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-214 ; 

6. Ordonanța de urgență a Guvernului nr.36/2020 pentru modificarea și 
completarea unor acte normative, precum și pentru adoptarea unor măsuri 
pe timpul stării de urgență instituite prin Decretul nr. 195/2020 privind 
instituirea stării de urgență pe teritoriul României15 

7. Ordonanța de urgență a Guvernului nr.62/2020 pentru adoptarea unor 
măsuri în domeniul societăților, în vederea desfășurării reuniunilor organelor 
statutare16; 

8. Ordonanță de urgență a Guvernului nr.70/2020 privind reglementarea unor 
măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situației 
epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, 
pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea și completarea Legii 
nr.227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educației naționale nr.1/2011, 
precum și a altor acte normative17;  

9. Ordonanța de urgență a Guvernului nr.142/2020 pentru prelungirea 
termenelor privind depunerea unor documente prevăzute în sarcina 
asociațiilor și fundațiilor18 ; 

10. Ordonanța de urgență a Guvernului nr.183/2020 privind desfășurarea pe 
perioada stării de alertă a concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante 
din cadrul unor instituții din sistemul justiției, precum și din cadrul Curții de 
Conturi19; 

11. Ordonanța de urgență a Guvernului nr.195/2020 privind măsuri în domeniul 
registrului comerțului20;   

 

Hotărâri ale Guvernului elaborate de către Ministerul Justiţiei  

1. Hotărârea Guvernului nr.937/2019 pentru aprobarea Listei cuprinzând 
categoriile de informații clasificate secrete de stat pe niveluri de secretizare, 

 
14 Publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 231 din 21 martie 2020 
15 Publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 268 din 31 martie 2020 
16 Publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.372 din 8 mai 2020; 
17 Publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.394 din 14 mai 2020; 
18 Publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 771 din 24 august 2020; 
19 Publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.997 din 28 octombrie 2020; 
20 Publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.1.078 din 13 noiembrie 2020; 
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elaborate sau deținute de Inspecția Judiciară, și termenele de clasificare 
aferente acestora21; 

2. Hotărârea Guvernului nr.1000/2019 pentru aprobarea Listei cuprinzând 
categoriile de informații clasificate secrete de stat, pe niveluri de secretizare, 
elaborate sau deținute de Consiliul Legislativ, precum și termenele de 
clasificare aferente acestora22; 

3. Hotărârea Guvernului nr.1001/2019 pentru aprobarea listelor cuprinzând 
categoriile de informații clasificate secrete de stat pe niveluri de secretizare, 
elaborate sau deținute de Ministerul Justiției, precum și de unitățile aflate în 
subordinea ori în coordonarea acestuia și termenele de clasificare aferente 
acestora23; 

4. Hotărârea Guvernului nr.156/2020 pentru aprobarea cuantumului și a plății 
cotizației anuale de participare a României la Conferința de la Haga de Drept 
Internațional Privat, pentru anul financiar 1 iulie 2019-30 iunie 202024; 

5. Hotărârea Guvernului nr.219/2020 privind închirierea unor spații aflate în 
domeniul public al statului și administrarea Ministerului Justiției25; 

6. Hotărârea Guvernului nr.251/2020 privind înscrierea unui imobil în 
inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, darea 
acestuia în administrarea Tribunalului Mehedinți, precum și declararea lui ca 
bun de interes național26; 

7. Hotărârea Guvernului nr.255/2020 privind achiziția studiilor de fezabilitate 
destinate construirii unor noi locuri de detenție în sistemul administrației 
penitenciare27; 

8. Hotărârea Guvernului nr.267/2020 privind alocarea unei sume din Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 
2020, pentru executarea lucrărilor de reparații capitale la sediul Parchetului 
de pe lângă Judecătoria Liești, județul Galați28; 

9. Hotărârea Guvernului nr.281/2020 pentru aprobarea criteriilor de stabilire a 
beneficiarilor prevăzuți la art. X alin. (5) din Ordonanța de urgență a 
Guvernului nr. 29/2020 privind unele măsuri economice și fiscal-bugetare29; 

 
21 Publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.1015 din 17 decembrie 2019; 
22 Publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.16 din 13 ianuarie 2020; 
23 Publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.16 din 13 ianuarie 2020; 
24 Publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.176 din 3 martie 2020; 
25 Publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.255 din 27 martie 2020; 
26 Publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.280 din 3 aprilie 2020; 
27 Publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.280 din 3 aprilie 2020; 
28 Publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.286 din 6 aprilie 2020; 
29 Publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.296 din 8 aprilie 2020; 
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10. Hotărârea Guvernului nr.430/2020 privind aprobarea Strategiei naționale de 
reintegrare socială a persoanelor private de libertate 2020-202430; 

11. Hotărârea Guvernului nr.466/2020 pentru modificarea și completarea 
Hotărârii Guvernului nr.652/2009 privind organizarea și funcționarea 
Ministerului Justiției31; 

12. Hotărârea Guvernului nr.542/2020 privind comasarea, actualizarea 
elementelor-cadru de descriere tehnică și a valorii de inventar a unor bunuri 
imobile aflate în domeniul public al statului și în administrarea Înaltei Curți 
de Casație și Justiție32; 

13. Hotărârea Guvernului nr.563/2020 privind stabilirea numărului maxim de 
posturi pentru Înalta Curte de Casație și Justiție33; 

14. Hotărârea Guvernului nr.587/2020 privind suplimentarea numărului maxim 
de posturi ale Inspecției Judiciare34; 

15. Hotărârea Guvernului nr.610/2020 privind înscrierea unui imobil în 
inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea 
acestuia în administrarea Tribunalului Călărași35; 

16. Hotărârea Guvernului nr.797/2020 privind transmiterea cu titlu gratuit din 
domeniul privat al statului în domeniul public al acestuia și în administrarea 
Ministerului Justiției a unui imobil intrat în proprietatea privată a statului prin 
confiscare36; 

17. Hotărârea Guvernului nr.825/2020 privind modificarea valorilor de inventar 
ale unor imobile aflate în domeniul public al statului și în administrarea 
Ministerului Justiției, respectiv Ministerului Apărării Naționale, transmiterea 
unui imobil aflat în domeniul public al statului din administrarea Ministerului 
Justiției în administrarea Ministerului Apărării Naționale și modificarea 
anexelor nr.4 și 11 la Hotărârea Guvernului nr.1.705/2006 pentru aprobarea 
inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului37; 

18. Hotărârea Guvernului nr.893/2020 pentru modificarea art.1 alin.(1) lit.a) din 
Hotărârea Guvernului nr.762/2010 privind condițiile de acordare, în mod 

 
30 Publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.494 din 11 iunie 2020; 
31 Publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.507 din 15 iunie 2020; 
32 Publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.628 din 17 iulie 2020; 
33 Publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.659 din 24 iulie 2020; 
34 Publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.679 din 30 iulie 2020; 
35 Publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.716 din 10 august 2020; 
36 Publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.897 din 2 octombrie 2020; 
37 Publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.916 din 8 octombrie 2020; 
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gratuit, a asistenței medicale, medicamentelor și protezelor pentru unele 
categorii de personal din sistemul justiției38; 

19. Hotărârea Guvernului nr.929/2020 privind înscrierea unui imobil în 
inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, darea 
acestuia în administrarea Ministerului Public - Parchetul de pe lângă Curtea 
de Apel Galați și declararea lui ca bun de interes public național39; 

20. Hotărârea Guvernului nr.938/2020 pentru modificarea anexei nr.2 la 
Hotărârea Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea și funcționarea 
Ministerului Justiției40; 

 

Ordine emise de ministrul justiției  

 

1. Ordinul ministrului justiției nr.4.887/C din 22 noiembrie 2019 pentru 
modificarea Regulamentului privind atribuirea locuințelor de serviciu din 
fondul locativ al Ministerului Justiției, aprobat prin Ordinul ministrului 
justiției nr.927/C/200641; 

2. Ordinul ministrului justiției nr.5.098/C din 4 decembrie 2019 pentru 
modificarea Ordinului ministrului justiției, viceprim-ministru pentru 
implementarea parteneriatelor strategice ale României, interimar, 
nr.2.875/C/2019 privind actualizarea numărului posturilor de notar public 
destinate judecătorilor de la Înalta Curte de Casație și Justiție și judecătorilor 
de la Curtea Constituțională pentru anul 201942; 

3. Ordinul ministrului justiției nr.62/C din 10 ianuarie 2020 privind aprobarea 
tarifelor pentru efectuarea expertizelor criminalistice în cadrul Institutului 
Național de Expertize Criminalistice și al laboratoarelor interjudețene din 
subordine43; 

 

4. Ordinul ministrului justiției nr.29/C din 7 ianuarie 2020 pentru aprobarea 
procedurilor prevăzute de art. 41 din Legea nr.297/2018 privind Registrul 
Național de Publicitate Mobiliară și pentru abrogarea Ordonanței Guvernului 

 
38 Publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.994 din 28 octombrie 2020; 
39 Publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.038 din 6 noiembrie 2020; 
40 Publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.049 din 9 noiembrie 2020; 
41 Publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.970 din 2 decembrie 2019; 
42 Publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.1006 din 13 decembrie 2019; 
43 Publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.29 din 16 ianuarie 2020; 
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nr.89/2000 privind unele măsuri pentru autorizarea operatorilor și 
efectuarea înscrierilor în Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare44; 

 

5. Ordinul ministrului justiției nr.389/C din 3 februarie 2020 privind aprobarea 
Sistemului de evidență a datelor pentru personalul din sistemul 
administrației penitenciare45; 

 

6. Ordinul ministrului justiției nr.482/C din 11 februarie 2020 privind stabilirea 
condițiilor de acordare în beneficiul polițiștilor de penitenciare a 
compensației lunare a chiriei, precum și a compensației lunare a chiriei 
pentru plata ratei sau a unei fracțiuni din rata aferentă unui credit 
ipotecar/imobiliar destinat achiziționării unei locuințe sau unui contract de 
vânzare-cumpărare cu plata în rate a locuinței46; 

 

7. Ordinul ministrului justiției nr.119/C din 15 ianuarie 2020 privind aprobarea 
Regulamentului de organizare și desfășurare a concursului pentru 
47ocuparea funcției de manager persoană fizică din cadrul Spitalului „Prof. dr. 
Constantin Angelescu“; 

 

8. Ordinul ministrului justiției nr.796/C din 27 februarie 2020 pentru 
modificarea și completarea Normelor minime obligatorii privind condițiile de 
cazare a persoanelor private de libertate, aprobate prin Ordinul ministrului 
justiției nr. 2.772/C/201748; 

 

9.  Ordinul ministrului justiției nr.228/C din 22 ianuarie 2020 privind aprobarea 
criteriilor pentru avansarea polițiștilor de penitenciare într-o funcție imediat 
superioară, la aceeași poziție din statul de organizare49; 
 

 
44 Publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.31 din 16 ianuarie 2020; 
45 Publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.120 din 17 februarie 2020; 
46 Publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.129 din 19 februarie 2020; 
47 Publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.155 din 26 februarie 2020; 
48 Publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.220 din 18 martie 2020; 
49 Publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.286 din 6 aprilie 2020; 
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10.Ordinul ministrului justiției nr.1.365/C din 1 aprilie 2020 pentru aprobarea 
valorilor financiare actualizate ale normelor de hrană ale persoanelor private 
de libertate50; 

 

11. Ordinul ministrului justiției nr.1.485/C din 8 aprilie 2020 pentru aprobarea 
modificării valorii financiare a Normei de hrană nr. 12 C1 - Supliment zile 
festive în perioada Sărbătorilor Pascale din anul 2020 și pentru modificarea 
Normelor de acordare a drepturilor de hrană pentru persoanele private de 
libertate din sistemul administrației penitenciare, aprobate prin Ordinul 
ministrului justiției nr. 3.147/C/201851; 
 

12. Ordinul ministrului justiției nr.1.551/C  din 14 aprilie 2020 pentru aprobarea 
Metodologiei privind condițiile în care polițiștii de penitenciare definitivi din 
sistemul administrației penitenciare pot fi mutați în alte unități ale sistemului 
administrației penitenciare52; 
 

13. Ordinul ministrului justiției nr.1.560/C din 23 aprilie 2020 pentru stabilirea 
procedurii de angajare fără concurs în poliția penitenciară, în temeiul art. 9 
din anexa nr. 1 la Decretul nr. 240/2020 privind prelungirea stării de urgență 
pe teritoriul României53; 
 

14. Ordinul ministrului justiției nr.1.676/C din 7 mai 2020 privind prelungirea 
aplicării, în anul 2020, a Ordinului ministrului justiţiei nr.820/C/2015 pentru 
aprobarea Normelor metodologice privind acordarea majorării pentru 
lucrări de excepţie sau misiuni speciale funcţionarilor publici cu statut special 
şi personalului civil din sistemul administraţiei penitenciare şi a Ordinului 
ministrului justiţiei nr.1.291/C/2017 privind aprobarea Normelor 
metodologice de acordare a majorării pentru lucrări de excepţie sau misiuni 
speciale, pentru funcţionarii publici cu statut special din Ministerul Justiţiei, 
precum şi privind modificarea Ordinului ministrului justiţiei nr.2.415/C/2018 
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii-cadru 
nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice pentru 
personalul din sistemul administraţiei penitenciare54; 

 
50 Publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.297 din 8 aprilie 2020; 
51 Publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.297 din 8 aprilie 2020; 
52 Publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.332 din 23 aprilie 2020; 
53 Publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.357 din 5 mai 2020; 
54 Publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.386 din 13 mai 2020; 
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15. Ordinul ministrului justiției nr.1.763/C din 12 mai 2020 privind modificarea 
anexei nr. 1 la Ordinul ministrului apărării naționale, al viceprim-ministrului, 
ministrul afacerilor interne, al ministrului justiției, al directorului Serviciului 
Român de Informații, al directorului Serviciului de Informații Externe, al 
directorului Serviciului de Telecomunicații Speciale și al directorului 
Serviciului de Protecție și Pază nr. 
M.55/107/2.587/C/10.357/210/496/831/2014 pentru aprobarea baremelor 
medicale privind efectuarea examenului medical pentru admiterea în 
unitățile/instituțiile de învățământ militar, de informații, de ordine publică și 
de securitate națională, pe perioada școlarizării elevilor și studenților în 
unitățile/instituțiile de învățământ militar, de informații, de ordine publică și 
de securitate națională, pentru ocuparea funcțiilor de soldat/gradat 
profesionist, precum și pentru candidații care urmează a fi 
chemați/rechemați/încadrați în rândul cadrelor militare în 
activitate/polițiștilor în serviciu/funcționarilor publici cu statut special din 
sistemul administrației penitenciare55; 
 

16. Ordinul ministrului justiției nr.1.674/C din 7 mai 2020 pentru aprobarea 
Normativului de cheltuieli pentru acțiuni de protocol, specific sistemului 
administrației penitenciare56; 

 

17. Ordinul ministrului justiției nr.1.731/C din 11 mai 2020 pentru aprobarea 
Standardelor privind condițiile de muncă asigurate polițiștilor de 
penitenciare57; 
 

18.  Ordinul ministrului justiției nr.2.127/C din 26 mai 2020 privind organizarea 
și desfășurarea activităților de prevenire a corupției și de educație pentru 
promovarea integrității în cadrul Administrației Naționale a Penitenciarelor 
și al unităților subordonate58; 
 

 
55 Publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.393 din 14 mai 2020; 
56 Publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.393 din 14 mai 2020; 
57 Publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.429 din 22 mai 2020; 
58 Publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.498 din 12 iunie 2020; 
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19. Ordinul ministrului justiției nr.2.610/C din 15 iunie 2020 pentru aprobarea 
Metodologiei privind numirea ofițerilor, după terminarea mandatului, într-o 
funcție corespunzătoare gradului profesional dobândit59; 

 

20. Ordinul ministrului justiției nr.2.641/C din 16 iunie 2020 pentru aprobarea 
Metodologiei privind condițiile în care polițiștii de penitenciare definitivi din 
sistemul administrației penitenciare pot fi schimbați din funcțiile deținute60; 
 

21. Ordinul ministrului justiției nr.2.916/C din 9 iulie 2020 pentru aprobarea 
Normelor metodologice privind achizițiile publice centralizate pentru 
Administrația Națională a Penitenciarelor și unitățile din subordinea sa61; 

 

22. Ordinul ministrului justiției nr.3.013/C din 21 iulie 2020 pentru modificarea 
Regulamentului privind organizarea și desfășurarea concursului pentru 
ocuparea posturilor și funcțiilor vacante din sistemul de probațiune, aprobat 
prin Ordinul ministrului justiției nr.2.140/C/201662; 
 

23. Ordinul ministrului justiției nr.2.960/C din 17 iulie 2020 pentru aprobarea 
Regulamentului privind organizarea și desfășurarea concursului pentru 
ocuparea funcției de director - medic șef al Centrului Medical de Diagnostic 
și Tratament Ambulatoriu din subordinea Ministerului Justiției63; 
 

24. Ordinul ministrului justiției nr.3.065/C din 23 iulie 2020 pentru aprobarea 
Regulamentului privind modul de organizare și desfășurare a 
concursurilor/examenelor de ocupare a posturilor vacante de polițist de 
penitenciare și a Procedurii privind desfășurarea verificărilor specifice și 
criteriile de apreciere a comportamentului corespunzător principiilor care 
guvernează profesia de polițist de penitenciare64; 
 

25. Ordinul ministrului justiției nr.2.907/C din 8 iulie 2020 și al ministrului 
finanțelor publice nr.2.340/2020 privind stabilirea tarifelor pentru plata 

 
59 Publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.524 din 18 iunie 2020; 
60 Publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.563 din 29 iunie 2020; 
61 Publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.625 din 16 iulie 2020; 
62 Publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.701 din 5 august 2020; 
63 Publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.702 din 5 august 2020; 
64 Publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.709 din 7 august 2020; 
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interpreților și traducătorilor autorizați folosiți de Consiliul Superior al 
Magistraturii, Ministerul Justiției, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de 
Casație și Justiție, Direcția Națională Anticorupție, de organele de urmărire 
penală, de instanțele judecătorești, de birourile notarilor publici, de avocați 
și de executori judecătorești65; 
 

26. Ordinul ministrului justiției nr.3.258/C din 18 august 2020 pentru 
modificarea art.9 din Ordinul ministrului justiției nr.1.417/C/2006 privind 
accesul la Registrul național al persoanelor juridice fără scop patrimonial66; 
 

27. Ordinul ministrului justiției nr.3.253/C din 17 august 2020 privind aprobarea 
organigramei Autorității Naționale pentru Cetățenie67 ; 
 

28. Ordinul ministrului justiției nr.3.430/C din 27 august 2020 pentru aprobarea 
Metodologiei privind modul de verificare a îndeplinirii criteriilor avute în 
vedere la revocarea din funcția de conducere a polițiștilor de penitenciare68; 
 

29. Ordinul ministrului justiției nr.2.962/C din 17 iulie 2020 pentru stabilirea 
criteriilor sectoriale și pragurilor critice aferente sectorului ICN - 
infrastructură critică națională - „Securitate națională - Justiție și 
penitenciare“69; 
 

30. Ordinul ministrului justiției nr.3.513/C din 8 septembrie 2020 pentru 
aprobarea Metodologiei de organizare și desfășurare a pregătirii 
profesionale a polițiștilor de penitenciare, precum și a criteriilor de evaluare 
a rezultatelor acesteia70; 
 

31. Ordinul ministrului justiției nr.3.504/C din 4 septembrie 2020 privind 
completarea anexei nr.2 la Ordinul ministrului justiției nr.2.412/C/2013 

 
65 Publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.760 din 20 august 2020; 
66 Publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.789 din 28 august 2020; 
67 Publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.805 din 2 septembrie 2020; 
68 Publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.812 din 3 septembrie 2020; 
69 Publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.816 din 4 septembrie 2020; 
70 Publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.871 din 24 septembrie 2020; 
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pentru aprobarea Metodologiei de organizare și desfășurare a concursului 
de admitere în Școala Națională de Pregătire a Agenților de Penitenciare 
Târgu Ocna și a Metodologiei de organizare și desfășurare a examenului de 
certificare a calificării profesionale de agent de penitenciare la Școala 
Națională de Pregătire a Agenților de Penitenciare Târgu Ocna71; 
 

32. Ordinul ministrului justiției nr.3.862/C din 29 septembrie 2020 pentru 
stabilirea procedurii de angajare fără concurs în poliția penitenciară, în 
temeiul art.27 alin.(1) din Legea nr.55/2020 privind unele măsuri pentru 
prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-1972; 
 

33. Ordinul ministrului justiției nr.3.980/C din 13 octombrie 2020 privind 
acordarea recompenselor polițiștilor de penitenciare și absolvenților 
instituțiilor de învățământ prevăzute la art.13 alin.(2) și (5) din Legea 
nr.145/2019 privind statutul polițiștilor de penitenciare73; 
 

34. Ordinul ministrului justiției nr.4.455/C din 2 noiembrie 2020 pentru 
aprobarea Normelor privind organizarea, desfășurarea și condițiile specifice 
de participare la concursul sau examenul organizat pentru ocuparea 
posturilor corespunzătoare funcțiilor contractuale din sistemul 
administrației penitenciare74; 

 

 

B. Proiecte de lege inițiate de Ministerul Justiției, înregistrate pentru dezbatere 

în Parlamentul României după data de 4 noiembrie 2020 

1. Proiect de Lege privind unele măsuri temporare referitoare la concursul de 
admitere la Institutul Naţional al Magistraturii, formarea profesională iniţială 
a judecătorilor şi procurorilor, examenul de absolvire a Institutului Naţional 
al Magistraturii, stagiul şi examenul de capacitate al judecătorilor şi 
procurorilor stagiari, precum şi la concursul de admitere în magistratură 

CDep. PL-x 567/2020 – primă camera sesizată  

 
71 Publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.877 din 25 septembrie 2020; 
72 Publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.911 din 7 octombrie 2020; 
73 Publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.972 din 21 octombrie 2020; 
74 Publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.1.072 din 12 noiembrie 2020; 
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2. Proiect de Lege privind completarea art.49 din Legea nr.129/2019 pentru 
prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi 
pentru modificarea şi completarea unor acte normative 

Senat: L383/2020; CDep.PL-x 481/2020 - decizională 

3. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.374/2013 privind 
utilizarea sistemelor destinate blocării şi întreruperii radiocomunicaţiilor în 
perimetrele unităţilor din subordinea Administraţiei Naţionale a 
Penitenciarelor 

Senat: L359/2020; C.Dep.PL-x 387/2020 - decizională 

4. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.302/2004 privind 
cooperarea judiciară internaţională în materie penală 

Senat: L580/2020; C.Dep.PL-x 632/2020 - decizională 

5. Proiect de lege privind unele măsuri pentru asigurarea bunei funcţionări a 
instanţelor judecătoreşti şi a parchetelor de pe lângă acestea în anul 2020 – 
neconstituțională în ansamblu prin Decizia CCR nr. 28/29.01.2020 

Senat: L626/2019; CDep. PL-x 655/2019 

 

 

C. Propuneri de acte normative afișate pe pagina de internet a Ministerului 

Justiției în dezbatere publică 

 

1. Proiectul de lege privind desființarea Secției pentru Investigarea Infracțiunilor 
din Justiție, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative 
în domeniul justiției (în dezbatere publică din data de 4 februarie 2020); 

1. Proiectul de Ordin pentru modificarea și completarea Normelor metodologice 
privind modul de ținere a registrelor comerțului, de efectuare a înregistrărilor şi 
de eliberare a informațiilor, aprobate prin Ordinului ministrului justiției nr. 
2594/C/2008 (în dezbatere publică din data de 19 august 2020); 

2. Proiectul de Hotărâre a Guvernului privind drepturile de transport ale polițiștilor 
de penitenciare, ale cursanților instituțiilor de învățământ proprii pentru 
formarea polițiștilor de penitenciare și ale personalului civil din sistemul 
administrației penitenciare (în dezbatere publică din data de 28 august 2020); 

3. Proiectul de Ordin al ministrului justiției pentru aprobarea Metodologiei privind 
acordarea gradelor profesionale candidaților admiși la concursul din sursă 
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externă și încadrați ca polițiști de penitenciare (în dezbatere publică din data de 
7 septembrie 2020); 

4. Proiect de lege privind unele măsuri în domeniul justiției în contextul 
pandemiei de COVID-19 (în dezbatere publică din data de 8 septembrie 2020); 
- adoptat în ședința Guvernului din data de 18.11.202075; 

5. Proiectul de Ordin pentru aprobarea Metodologiei privind cazurile și condițiile în 
care se asigură asistența juridică, în mod gratuit de unitate, la cerere, prin avocat, 
pentru polițiștii de penitenciare și membrii de familie ai acestora (în dezbatere 
publică din data de 9 septembrie 2020); 

6. Proiectul de Hotărâre a Guvernului privind modificarea valorii de inventar a unui 
imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Penitenciarului 
Spital Bucureşti – Jilava din subordinea Administraţiei Naţionale a 
Penitenciarelor, precum şi trecerea acestuia din domeniul public în domeniul 
privat al statului, în vederea scoaterii din funcţiune şi demolării (în dezbatere 
publică din data 16 septembrie 2020); 

7. Proiectul de Hotărâre a Guvernului privind suplimentarea numărului maxim de 
posturi pentru Direcția Națională Anticorupție (în debatere publică din data de 
24 septembrie 2020); 

8. Proiectul de Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea indicatorilor tehnico-
economici aferenţi obiectivului de investiții „Penitenciar Berceni”, județul 
Prahova (în dezbatere publică din data de 30 septembrie 2020); 

9. Proiectul de Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea indicatorilor tehnico-
economici aferenţi obiectivului de investiții „Penitenciar Berceni”, județul 
Prahova (în dezbatere publică din data de 30 seoptembrie 2020); 

10.Proiect de Lege privind statutul magistraţilor din România (în dezbatere publică 
din data de 30 septembrie 2020); 

11.Proiect de Lege privind organizarea judiciară (în dezbatere publică din data de 
30 septembrie 2020); 

12.Proiect de Lege privind Consiliul Superior al Magistraturii  (în dezbatere publică 
din data de 30 septembrie 2020); 

13.Proiectul de Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea cuantumului și a plății 
cotizației anuale de participare a României la Conferința de la Haga de Drept 
Internațional Privat, pentru anul financiar 1 iulie 2020-30 iunie 2021 (în 
dezbatere publică din data de 8 octombrie 2020); 

 
75 Potrivit informațiilor de presă de pe pagina de internet https://gov.ro/ro/media/comunicate/informatie-de-
presa-privind-actele-normative-adoptate-sau-de-care-guvernul-a-luat-act-in-edinta-din-18-noiembrie-
2020&page=2  

https://gov.ro/ro/media/comunicate/informatie-de-presa-privind-actele-normative-adoptate-sau-de-care-guvernul-a-luat-act-in-edinta-din-18-noiembrie-2020&page=2
https://gov.ro/ro/media/comunicate/informatie-de-presa-privind-actele-normative-adoptate-sau-de-care-guvernul-a-luat-act-in-edinta-din-18-noiembrie-2020&page=2
https://gov.ro/ro/media/comunicate/informatie-de-presa-privind-actele-normative-adoptate-sau-de-care-guvernul-a-luat-act-in-edinta-din-18-noiembrie-2020&page=2
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14.Proiectul de Hotărâre a Guvernului privind aprobarea plății contribuției 
financiare voluntare a României la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare 
Economică (OCDE) în vederea finanțării Rețelei Anticorupție pentru Europa de 
Est și Asia Centrală (ACN) a OCDE în anul 2020 (în dezbatere publică din data de 
8 octombrie 2020); 

15.Proiect de Ordin al ministrului justiției privind Procedura de înscriere/radiere a 
mențiunilor provizorii în/din Registrul beneficiarilor reali ținut de Oficiul 
Național al Registrului Comerțului, insotit de o Anexa si de Referatul de aprobare 
(în dezbatere publică din data de 12 octombrie 2020); 

16.Proiect de Ordin al ministrului justiției pentru aprobarea Procedurii de 
înregistrare on-line și de aprobare a tarifelor pentru accesul la Registrul 
beneficiarilor reali ținut de Oficiul Național al Registrului Comerțului, insotit de 
doua anexe si de Referatul de aprobare (în dezbatere publică din data de 12 
octombrie 2020); 

17.Proiect de Ordin al ministrului justiției privind susținerea concursului în vederea 
trimiterii la cursuri de formare sau specializări în străinătate a polițiștilor de 
penitenciare (în dezbatere publică din data de 14 octombrie 2020); 

18.Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 286/2009 privind 
Codul penal și pentru dispunerea altor măsuri de transpunere a Directivei (UE) 
2019/713 a Parlamentului European și a Consiliului din 17 aprilie 2019 privind 
combaterea fraudelor și a contrafacerii în legătură cu mijloacele de plată fără 
numerar și de înlocuire a Deciziei-cadru 2001/413/JAI a Consiliului (în dezbatere 
publică din data de 19 octombrie 2020); 

19.Proiectul de hotărâre a Guvernului privind modificarea datelor de identif icare a 
unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului 
Justiţiei şi transmiterea unor imobile din domeniul public al statului şi din 
administrarea Ministerului Justiţiei în administrarea tribunalelor (în dezbatere 
publică din data de 21 octombrie 2020); 

20.Proiectul de Lege privind registrul comerţului (în dezbatere publică din data de 
29 octombrie 2020); 

21.Proiectul de Hotărâre a Guvernului  privind modificarea valorii de inventar a 
unor imobile aflate în domeniul public al statului și în administrarea 
Penitenciarului Vaslui din subordinea Administrației Naționale a 
Penitenciarelor, precum și trecerea acestora din domeniul public în domeniul 
privat al statului, în vederea scoaterii din funcțiune și demolării (în dezbatere 
publică din data de 5 noiembrie 2020); 
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22.Proiectul de Hotărâre a Guvernului privind modificarea datelor de identificare și 
a valorii de inventar a unor imobile aflate în domeniul public al statului și în 
administrarea Penitenciarului Gherla din subordinea Administrației Naționale a 
Penitenciarelor, precum și trecerea acestora din domeniul public al statului în 
domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcțiune și demolării (în 
dezbatere publică din data de 5 noiembrie 2020); 

23.Proiectul de Hotărâre a Guvernului privind modificarea valorii de inventar a unui 
bun imobil aflat în domeniul public al statului și în administrarea Școlii Naționale 
de Pregătire a Agenților de Penitenciare Tg. Ocna din subordinea Administrației 
Naționale a Penitenciarelor, precum și trecerea acestuia din domeniul public în 
domeniul privat al statului, în vederea scoaterii din funcțiune și demolării (în 
dezbatere publică din data de 5 noiembrie 2020); 

24.Proiectul de Ordin al ministrului justiției pentru modificarea şi completarea 
Regulamentului de aplicare a Legii notarilor publici şi a activității notariale nr. 
36/1995, aprobat prin Ordinul ministrului justiției nr. 2333/C/2013 (în dezbatere 
publică din data de 5 noiembrie 2020); 
 

 

D. Ordonanțe de urgență elaborate și aflate în curs de adoptare 

 

1. Proiect de Ordonanța de urgență a Guvernului privind adoptarea unor măsuri în 
materia alcătuirii  completurilor de judecată în apel – inclus pe ordinea de zi a 
ședinței Guvernului din data de 18.11.2020 
 

 

 

ANEXA 3 Proiecte de lege inițiate de Ministerul Justiției privind transpunerea unor 

directive/regulamente aflate în procedură parlamentară 

 

A. Directive în materie penală al căror termen de transpunere a expirat, fără a fi 

declanșate acțiuni de infringement 

 

1. Directiva (UE) 2016/1919 privind asistența juridică gratuită pentru 

persoanele suspectate și persoanele acuzate în cadrul procedurilor penale și 

pentru persoanele căutate în cadrul procedurilor privind mandatul european 
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de arestare (termen de transpunere: 05/05/2019) - Proiectul de lege pentru 

modificarea și completarea Legii nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară 

internațională în materie penală, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare 

Camera Deputaților a fost sesizată în vederea accelerării procedurilor legislative 

prin adresa nr. 3/98047/11.11.2020. 

*Aprobare de către Guvern: Octombrie 2020 (nou termen prevăzut de PALG).  

Trebuia adoptat de către Parlament în Decembrie 2020 

În data de 1.09.2020 s-a transmis COM, prin corespondență electronică, faptul că 

proiectul de lege a fost aprobat de Guvern. 

 

B. Directive în materie penală al căror termen de transpunere urmează să se 

împlinească în perioada 2020 – 2021 

 

1. Directiva (UE) 2018/1673 a Parlamentului European și a Consiliului din 23 

octombrie 2018 privind combaterea prin măsuri de drept penal a spălării 

banilor (termen de transpunere: 03/12/2020) - Proiectul de Lege privind 

completarea art. 49 din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea si 

combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru 

modificarea si completarea unor acte normative se află în dezbaterea 

Parlamentului (a fost adoptat de Senat, prima cameră sesizată,  în 

27.07.2020 - L 383/2020, și a fost transmis la Camera Deputaților, cameră 

decizională) – PL-x 461/2020]. 

  

Camera Deputaților a fost sesizată în vederea accelerării procedurilor legislative 

prin adresa nr. 3/98047/11.11.2020. 

 

 

C. Procedură de infringement în materie civilă și comercială 

 

1. Regulamentul (UE) nr. 655/2014 de instituire a unei proceduri pentru 

ordonanța asigurătorie europeană de indisponibilizare a conturilor 

bancare în vederea facilitării recuperării transfrontaliere a datoriilor în 
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materie civilă și comercială -Cauza 2019/2019 punere în întârziere (I fază) 

art. 50 - Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a 

Guvernului nr.75/2019 pentru completarea Ordonanței de urgență a 

Guvernului nr.119/2006 privind unele măsuri necesare pentru aplicarea 

unor regulamente comunitare de la data aderării României la Uniunea 

Europeană, precum și pentru modificarea Ordonanței de urgență a 

Guvernului nr.80/2013 privind taxele judiciare de timbru se află în 

dezbatere la Camera Deputaților (PL-x nr. 26/2020).  

La 3 august 2020, proiectul a primit aviz favorabil de la Comisia pentru 

buget, finanțe și bănci. Se așteaptă raportul Comisiei juridice, de 

disciplină și imunități, care avea termen de depunere martie 2020. 

http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=183

43 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=18343
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=18343

