
Consultări/acțiuni/declarații ale ministrului Justiției, Cătălin Predoiu, în cadrul elaboărării și 

adoptării Proiectului de Lege privind desființarea Secției pentru Investigarea Infracțiunilor din 

Justiție 

24 noiembrie 2021 

Audieri în fața comisiilor juridice reunite ale Parlamentului pentru funcția de ministru al Justiției în 

Guvernul Nicolae Ciucă: 

„Aceeași filosofie a consultării și cooperării o voi aplica și în ceea ce privește proiectul desființării SIIJ. 

Acest subiect a divizat nu numai magistratura, dar cred eu că în bună măsură și opinia publică interesată 

de justiție, care a extrapolat uneori exagerat semnificațiile existenței și desființării SIIJ în funcție de diverse 

agende, mai mult sau mai puțin transparente. Pentru mine, toate aceste patimi și exagerări din partea unor 

actori care nu fac parte din magistratură, chiar făcute cu bună credință, indică pe de o parte o 

desconsiderare a independenței justiției și o neîncredere generică în imparțialitatea procurorilor. Ambele 

prejudecăți îmi sunt străine, deci voi aborda subiectul cu echidistanță, în linia programului de guvernare. 

Subiectul SIIJ este o provocare, o adevărată ”piatră de moară” a agendei Justiției, un ”măr al discordiei”, 

dar eu văd în el și o oportunitate. Este subiectul care a divizat magistratura, dar poate fi subiectul care 

poate reconcilia curentele din magistratură, poate fi exercițiul de echilibru și înțelepciune instrinseci 

sistemului, prin identificarea unei soluții care să oferă tuturor garanțiile dorite.” 

25 noiembrie 2021 

Preluarea mandatului de ministru al Justiției. Desființarea SIIJ, punct important în Programul de Guvernare. 

10 decembrie 2021 

În marja consiliului JAI de la Bruxelles, discuții bilaterale cu omologii din Franța, Olanda, Italia și 

Germania, inclusiv pe problema SIIJ. 

Întâlniri cu Vera Jourova, vicepreședinta Comisiei Europene, și cu Didier Reynders, comisarul pentru 

Justiție, inclusiv pe problema SIIJ. 

13 decembrie 2021 

Întâlnire de lucru aplicată, la nivel tehnic, online cu reprezentanţii Comisiei Europene, în contextul MCV, 

inclusiv pe tema SIIJ. 

La întâlnire au participat din partea Comisiei William Sleath, director în cadrul Secretariatului General al 

Comisiei Europene, Julien Mousnier, șef de unitate în cadrul Secretariatului General al Comisiei și Maria 

Arsene, reprezentanta Comisiei Europene la București. 

14 decembrie 2021 

Întâlnire cu experții Comisiei Europene în cadrul misiunii de monitorizare a progresului României privind 

implementarea PNRR, inclusiv tema SIIJ. 

29 noiembrie-17 decembrie 2021 

Întâlniri cu membrii Secției pentru judecători, Secției pentru procurori, cu procurorii-șefi ai Parchetului 

General, DNA și DIICOT, cu Asociaţia Magistraţilor din România, Uniunea Naţională a Judecătorilor din 

România, Asociaţia Procurorilor din România, Asociaţia Judecătorilor pentru Apărarea Drepturilor 



Omului, cu reprezentanţii personalului auxiliar de specialitate din cadrul instanțelor judecătorești și al 

parchetelor. A fost abordată inclusiv tema SIIJ. 

6 ianuarie 2022 

Întâlnire informală cu mass-media inclusiv cu prezentarea priorităților legislative aflate pe agenda justiției, 

inclusiv pe problema SIIJ. 

10 ianuarie 2022 

Întâlnire de lucru cu Laurence Auer, Ambasadoarea Franţei în România. Este abordată inclusiv tema SIIJ. 

14 ianuarie 2022 

Emisiune TV Antena 3, inclusiv tema proiectului de desființare a SIIJ. 

18 ianuarie 2022 

Întâlnire de lucru online cu comisarul European pentru valori și transparență, Vera Jourova, inclusiv pe 

problema SIIJ. 

20 ianuarie 2022 

Întâlnire de lucru cu însărcinatul cu afaceri al Statelor Unite ale Americii la București, David Muniz. Este 

abordat inclusiv proiectul SIIJ. 

21 ianuarie 2022 

Întâlnire de lucru online cu Didier Reynders, comisarul pentru Justiție 

Proiectul de lege privind desființarea SIIJ este finalizat și pus în dezbatere publică. 

Prezentarea proiectului este făcută în conferință de presă 

23 ianuarie 2022 

Emisiune TV B1 TV, prezentare proiect SIIJ. 

27 ianuarie 2022 

Emisiune Europa FM, inclusiv prezentare proiect SIIJ. 

28 ianuarie 2022 

Dezbatere publică proiect SIIJ (1) - La întâlnire au participat reprezentanți ai Funky Citizens, Declic, DNA, 

AMASP, VeDem Just-Asociaţia Voci pentru Democraţie şi Justiţie, Asociaţiei Expert Forum, Institutului 

Român pentru Drepturile Omului și Bogdan Mureșan, specialist politic în cadrul Ambasadei SUA de la 

București. 

31 ianuarie 2022 

Dezbatere publică proiect SIIJ (2) - La întâlnire au participat reprezentanți ai Asociaţiei Procurorilor din 

România (APR), G4 Media, Funky Citizens, Asociației Magistraților din România (AMR), Uniunii 

Naționale a Judecătorilor din România (UNJR), Asociației Declic, Asociatiei Expert Forum. 

9 februarie 2022 



Întâlnirea ministrului Justiției, Cătălin Predoiu, cu ambasadorul Germaniei la București, E.S. Dr. Peer 

Gebauer. Proiectul SIIJ, printre subiectele abordate. 

11 februarie 2022 

CSM avizează pozitiv, fără observații, proiectul privind desființarea SIIJ. 

14 februarie 2022 

Guvernul adoptă proiectul de lege privind desființarea SIIJ. 

Propunerea legislativă a fost avizată favorabil de către Consiliul Legislativ (Aviz nr. 139/14.02.2022) 

15 februarie 2022 

Propunerea legislativă a fost prezentată în Biroul Permanent al Camerei Deputaților dată la care s-a aprobat 

și procedura de urgență solicitată de inițiator. 

18 februarie 2022 

Proiectul Plx 44/2022 este dezbătut în Comisia Juridică a Camerei Deputaților. 

Întâlnire de lucru online cu comisarul European pentru valori și transparență, Vera Jourova. 

21 februarie 2022 

Proiectul este adoptat de Comisia Juridică a Camerei Deputaților.  

Proiectul este adoptat de Camera Deputaților, în calitate de primă Cameră sesizată. 

22 februarie 2022 

Proiectul este înregistrat la Senat cu nr. L44/2022 

23 februarie 2022 

Proiectul este dezbătut în Comisia Juridică a Senatului. 

Întâlnire online cu Comisia Europeană pentru Democraţie prin Drept a Consiliului Europei (Comisia de la 

Veneţia). 

25 februarie 2022 

Proiectul este adoptat de Comisia Juridică a Senatului. 

28 februarie 2022 

Senatul României, în calitate de Cameră decizională, adoptă proiectul de lege privind desființarea SIIJ. 

9 martie 2022 

CCR respinge ca neîntemeiată, obiecția de neconstituționalitate formulată de un număr de 54 de deputați și 

de 26 de senatori aparținând grupului parlamentar al partidului Uniunea Salvați România și a constatat că 

sunt constituționale, în raport cu criticile formulate, dispozițiile art.3-6, art.8-10 și art.12 din Legea privind 

desființarea Secției pentru investigarea infracțiunilor din justiție. 

11 martie 2022 



Președintele României, Klaus Iohannis, a semnat decretul pentru promulgarea Legii privind desființarea 

Secției pentru investigarea infracțiunilor din justiție, precum și pentru modificarea legii privind Codul de 

procedură penală. 

Proiectul este publicat în M.Of. nr.244/11.03.2022 Legea nr.49/2022 privind desființarea Secției pentru 

investigarea infracțiunilor din justiție, precum și pentru modificarea Legii nr.135/2010 privind Codul de 

procedură penală. 


