ANUNŢ
privind organizarea întâlnirii pentru dezbaterea 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
În conformitate cu dispozițiile art. 7 alin.(9) din Legea
nr. 52/2003 privind transparența decizională în
administrația publică, republicată, Ministerul Justiției
anunță reprogramarea întâlnirii pentru dezbaterea
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 din data de 24 februarie (amânată din
motive legate de restricțiille impuse de pandemia de
COVID-19), pentru data de 24.06.2020, începând cu ora
11.00, la sediul Ministerului Justiției, situat în
București, str. Apolodor nr. 17, sector 5, etaj 1, Sala de
Consiliu.
Proiectul de act normativ este disponibil pe site-ul
Ministerului Justiției la următorul link:
http://www.just.ro/proiectul-de-lege-privinddesfiintarea-sectiei-pentru-investigarea-infractiunilor-dinjustitie-precum-si-pentru-modificarea-si-completarea-unoracte-normative-in-domeniul-justitiei-2/
Propunerile, sugestiile sau opiniile scrise care nu au fost
transmise în perioada anterioară vor fi comunicate
Ministerului Justiţiei în format electronic/material, prin
transmitere la adresa de e-mail: dean@just.ro ori prin
depunere personală/poştă/curier la Registratura Ministerului
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Justiţiei din Mun. Bucureşti, str. Apolodor nr. 17, sector 5,
cod 050741, program: Luni-Joi 9.30-12.00;13.00-16.00,
Vineri 9.30-12.00;13.00-14.00.
În scopul eficientizării organizării şi desfășurării
întâlnirii pentru dezbaterea publică a proiectului,
persoanele interesate sunt rugate să confirme
participarea până la data de 23.06.2020, ora 15.00, la
adresa de e-mail dean@just.ro ori la nr. tel: 0372041194
cu menționarea numărului și numelui participanților și, dacă
este cazul, a intenției de a prezenta verbal propuneri în
cadrul dezbaterii.
La dezbaterea publică este invitată să participe orice
persoană interesată (în limita maximă de 10 participanți
– având în vedere numărul locurilor disponibile în sală
și necesitatea respectării regulilor de distanțare socială),
cu respectarea următoarelor reguli de acces în sediul
ministerului:
- purtarea obligatorie a unei măști și a mănușilor de
protecție, pe întreaga durată a prezenței în minister;
- la punctul de acces în incinta Ministerului Justiției va
fi asigurat triajul epidemiologic, constând în controlul
temperaturii, precum și dezinfectarea obligatorie a mâinilor;
- este interzis accesul în Ministerul Justiției al
persoanelor cu privire la care autoritățile române
competente au dispus măsuri de carantină sau de
autoizolare, până la expirarea duratei acestora;
- accesul este permis numai după confirmarea motivului
accesului în sediu și preluarea invitatului de către o persoană
din cadrul Direcției Elaborare Acte Normative. Pe toată
durata prezenței în sediu, invitatul va fi însoțit de persoana
care l-a preluat;
- pe toată durata prezenței în sediul Ministerului Justiției
să respecte măsurile de igienă și de protecție recomandate
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de autoritățile naționale competente pentru prevenirea
infecției cu COVID-19.
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