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„Agenda Justiției din anul 2022 este cea mai provocatoare şi 

complicată de la aderarea României la UE şi până în prezent.” 

Cătălin Predoiu, ministrul Justiției 
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CUVÂNT ÎNAINTE 

La începutul anului 2022, prezentând într-o emisiune TV obiectivele de început de mandat, 

ambii jurnaliști din studio, buni cunoscători ai sistemului judiciar, au rezumat șansele 

realizării acestora cu un singur cuvânt: Imposibil!  

În acel moment, agenda Justiție era blocată, existau întârzieri majore în ceea ce privește 

respectarea angajamentelor luate în cadrul MCV și PNRR, iar punctele de vedere din 

interiorul sistemului de justiție și din Parlament, pe subiectele fierbinți - desființarea SIIJ, 

Legile Justiției erau, aparent, ireconciliabile. 

În ciuda acestui fapt, în mai puțin de un an de mandat, MJ a atins toate obiectivele de 

etapă pe care și le-a asumat în cadrul Programului de Guvernare, MCV sau PNRR, în limitele 

competențelor sale legale: 

 Raportul privind România din cadrul MCV, prezentat recent de Comisia Europeană, 

constată, în premieră, îndeplinirea recomandărilor și a obiectivelor Mecanismului. 

Acest lucru confirmă că aderarea României la UE este desăvârșită din perspectiva 

sistemului judiciar, acesta poate fi considerat acum și formal în standardele 

europene,  iar pe de altă parte, puterea judecătorească are independența și 

libertatea față de orice factor politic, principiul separării puterilor fiind respectat. 

 Desființarea SIIJ- stadiu: finalizată prin Legea nr.49/2022 privind desființarea 

Secției pentru investigarea infracțiunilor din justiție, precum şi pentru modificarea 

Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală; 

 Legile Justiției: stadiu: finalizate prin Legea nr.303/2022 privind statutul 

judecătorilor și procurorilor, Legea nr.304/2022 privind organizarea judiciară, 

Legea nr.305/2022 privind Consiliul Superior al Magistraturii; 

 Legea de transpunere a Directivei privind protecția avertizorilor, stadiu: adoptată 

de Guvern în data de 25.03.2022 și aflată în dezbatere parlamentară; 

 Modificarea Codului penal și a Codului de procedură penală pentru punerea în acord 

cu deciziile CCR, stadiu: proiectul a fost finalizat de către MJ și trimis la Guvern 

pentru adoptare; 

 Strategia de dezvoltare a sistemului judiciar 2022-2025 şi a planului de acțiune 

aferent acesteia, stadiu: adoptată prin Hotărârea Guvernului nr. 426/2022; 

 Strategia Naţională Anticorupție (SNA) 2021-2025, stadiu: aprobată prin Hotărârea 

Guvernului nr. 1269/2021; 

 Legea nr. 230/2022, privind modificarea și completarea Legii nr. 318/2015 pentru 

înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare a 

Bunurilor Indisponibilizate și pentru modificarea și completarea unor acte 

normative, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 135/2010 privind 

Codul de procedură penală. 

 Legea fugarilor, stadiu: Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii 

nr. 286/2009 privind Codul penal este în dezbatere publică. 

 

Cătălin Predoiu, 

Ministrul Justiției 



 
 
SINTEZĂ 

 

MISIUNEA ŞI FUNCŢIILE MINISTERULUI JUSTIŢIEI 

 
„Ministerul Justiţiei este 
singurul minister care 
acţionează în sfera 
tuturor celor 3 puteri 
(executivă, legislativă și 
judecătorească n.n.), pe 
bază de competenţă 
legală. Ministerul Justiţiei 
e membru în CSM, este 
membru în Guvern, merge 
la Parlament să-şi susţină 
proiectele şi e membru al 
CSAT.”  
Cătălin Predoiu,  
Ministrul Justiției 

 Misiunea Ministerului Justiţiei este de a contribui la buna 
funcţionare a sistemului judiciar şi la asigurarea 
condiţiilor înfăptuirii justiţiei ca serviciu public, la 
apărarea ordinii de drept şi a drepturilor şi libertăţilor 
cetăţeneşti. 

 Elaborează politicile publice, strategiile şi planurile de 
acţiune în domeniul justiţiei, al prevenirii şi combaterii 
corupţiei şi formelor grave de criminalitate, inclusiv în 
concordanţă cu obiectivele programului de guvernare; 

 Asigură resursele financiare necesare administrării 
justiţiei ca serviciu public; 

 Coordonează integrarea eforturilor de realizare a 
obiectivelor de referinţă specifice din cadrul 
Mecanismului de Cooperare şi Verificare instituit prin 
Decizia Comisiei Europene 2006/928/CE din 13 
decembrie 2006 şi integrează informaţiile solicitate 
autorităţilor în virtutea acestei funcţii; reprezintă statul 
şi guvernul în cooperarea cu Comisia Europeană în cadrul 
Mecanismului de Cooperare şi Verificare. 

 
 

BUGETUL MINISTERULUI JUSTIȚIEI 

Pentru anul 2022, Ministerul Justiţiei are un buget de 6.237.852 mii lei credite de 
angajament şi 4.964.827 mii lei credite bugetare.  
În data de 25 august, la Rectificarea bugetară, a fost suplimentat bugetul MJ cu 1 
miliard de lei pentru asigurarea plății drepturilor salariale stabilite prin hotărâri 
judecătorești și acte administrative. 

 

 

CONTEXT LA PRELUAREA MANDATULUI 

 
 
„Când am plecat la 
drumul consultărilor, (...) 
eram în situaţia în care 
poziţiile erau 
ireconciliabile.” 
Cătălin Predoiu,  
Ministrul Justiției 

 
 
 
Blocaje și întârzieri pe agenda Justiție; 
Poziții aparent ireconciliabile în sistemul de justiție; 
Litigii între salariaţi din multe familii ocupaţionale şi 
Guvern, inclusiv în domeniul Justiţiei.  

 

 



 
 
OBIECTIVE PRINCIPALE DIN PROGRAMUL DE GUVERNARE- MCV, PNRR 

Demersurile ministerului au urmărit implementarea recomandărilor Comisia Europene, 

modernizarea sistemului judiciar și realizarea obiectivelor din Programul de Guvernare 

2021-2024, iar Ministerul Justiției și-a realizat toate obiectivele de etapă asumate în 

Programul de Guvernare și în PNRR.  

 
În domeniul Justiție și 
stat de drept, cel mai 
important obiectiv 
național îl reprezintă 
finalizarea monitorizării 
României prin 
Mecanismul de Cooperare 
și Verificare (MCV). 
Guvernul României, 
alături de toate 
autoritățile 
constituționale, au acest 
obiectiv major de a 
încheia procesul de 
integrare a României în 
spațiul democratic 
european, prin 
definitivarea reformelor 
ireversibile în domeniul 
justiției. 
Programul de guvernare 

MCV 
Desființarea Secției pentru investigarea infracțiunilor din 
justiție 
Adoptarea noilor Legi ale Justiției 
Punerea în acord a Codului Penal și a Codului de Procedură 
Penală cu hotărârile CCR 
PNRR 
În anul 2022, Ministerul Justiției avea de îndeplinit 5 jaloane, 
alocate cererilor de plată 
J 421 Intrarea în vigoare a hotărârii de guvern de aprobare 
a strategiei de dezvoltare a sistemului judiciar 2022-2025 
(T1 2022) 
J 430 - Intrarea în vigoare a legii de transpunere a Directivei 
privind protecția avertizorilor (T1 2022)  
J 422 - Intrarea în vigoare a legii de modificare a atribuțiilor 
Agenției Naționale de Administrare a Bunurilor 
Indisponibilizate (T2 2022). 
J430 - Intrarea în vigoare a legii de transpunere a Directivei 
privind protecția avertizorilor, deși proiectul de Lege privind 
protecția avertizorilor în interes public a fost adoptat de 
Guvern în data de 25.03.2022 și transmis Parlamentului 
pentru dezbatere. 
J 424 Modificarea Codului penal și a Codului de procedură 
penală. Acesta se află în curs de îndeplinire, având ca termen 
de atingere, finalul anului 2022.  
 

 

CONTRIBUŢIA MINISTERULUI JUSTIȚIEI LA REALIZAREA OBIECTIVELOR GUVERNĂRII  

 
„Particularitatea de 
principiu a agendei 
Ministerului Justiției ține 
de faptul că fiecare 
obiectiv atârnă atât de 
eforturile şi performanța 
ministerului, cât şi de 
performanța şi 
cooperarea altor 
instituții.” 
Cătălin Predoiu,  
Ministrul Justiției 
 

Pentru realizarea obiectivelor stabilite, ministrul Justiției a 
avut ample consultări cu sistemul judiciar: cu membrii 
Secției pentru judecători și Secției pentru procurori a CSM, 
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: Asociaţia Grefierilor din România, Sindicatul 
Naţional al Grefei Judiciare DICASTERIAL, Federaţia 
Naţională Sindicală Lex Just, Federaţia Naţională Sindicală 
PROJUST, Federaţia Naţională Sindicală Justiţia, Sindicatul 
Noul Grefier, Asociaţia Naţională a Pensionarilor din 



 
 

Serviciul Auxiliar de Specialitate al Instanţelor 
Judecătoreşti şi Parchetelor, Asociaţia Naţională a 
Informaticienilor din Justiţie, Sindicatul „Criminaliştii”. 
Subiectele abordate au vizat întreaga problematică a 
sistemului judiciar, cu focalizare pe obiectivele urgente din 
cadrul MCV și PNRR, precum și cele bugetare, în scopul 
recuperării întârzierilor și eliminării blocajelor create în 
anul 2021 pe agenda Justiției. 

 

a. Realizarea angajamentelor asumate de România în cadrul Mecanismului de 

Cooperare şi Verificare (MCV) 

Pentru realizarea obiectivului major al eliminării MCV, prin reluarea unui proces abandonat 

de guvernarea anterioară și alocarea tuturor resurselor în direcția interesului superior al 

Justiției, printr-un dialog instituțional constructiv între decidenți și beneficiari, Ministerul 

Justiției a reușit să livreze un pachet legislativ modern, atât de necesar sistemului judiciar, 

cele trei legi ale Justiției (privind Consiliul Superior al Magistraturii (CSM), organizarea 

judiciară şi statutul judecătorilor şi procurorilor) fiind adoptate de Parlament în data de 17 

octombrie 2022 și transmise spre promulgare. Odată finalizat acest demers, se creează 

premisele ridicării MCV, complementar modernizării sistemului, alinerii Justiției române la 

principiile europene și eficientizării acesteia ca serviciu public în folosul cetățeanului. 

 
 
 
 
 
 
„Vrem să mergem pe 
două laturi. Pe de-o 
parte trebuie să facem 
lucruri în teren, să ne 
atingem obiectivele, că 
nimeni nu va ridica MCV 
doar pentru că facem 
lobby, dar pe de altă 
parte acest rezultat 
trebuie bine prezentat. 
Iar această prezentare nu 
se poate face de pe azi 
pe mâine, trebuie să faci 
luni de zile acest efort.” 
Cătălin Predoiu 
Ministrul Justiției 

Au fost îndeplinite recomandările MCV cu privire la 
desfiinţarea SIIJ şi adoptarea noilor legi ale Justiţiei, care 
corectează modificările promovate în perioada 2017-
2018; 
Raportul privind România din cadrul MCV, prezentat recent 
de Comisia Europeană, constată, în premieră, îndeplinirea 
recomandărilor și a obiectivelor Mecanismului, așa cum era 
prevăzut în Decizia de înființare a MCV, adoptată la 
momentul aderării României la UE. Pentru Guvernul 
României, acest raport și evoluțiile pe care le angrenează ne 
încurajează să continuăm cursul stabilit în sprijinirea 
independenței justiției, a luptei anticorupție, de o manieră 
sustenabilă şi cu rezultate bune în continuare, în beneficiul 
societății românești. Toate acestea sunt esențiale deoarece 
răspund așteptărilor cetățenilor români. 
În baza raportului, monitorizarea României se va derula, 
exact ca și în cazul celorlalte state membre UE, prin 
Mecanismul Rule of Law.  
Raportul este și o recunoaștere și o confirmare la nivel 
european  a faptului că direcția reformelor pe care am urmat-
o cu consecvență în ultima perioadă este cea corectă.  
Demersurile instituționale de linie urmăresc și 
implementează recomandările Comisiei Europene subsumate 
obiectivului de definitivare a reformelor ireversibile în 
domeniul justiției. 
Guvernul, prin Ministerul Justiției, a  elaborat un pachet 
legislativ modern, atât de necesar sistemului judiciar, cele 
trei legi ale justiției (privind Consiliul Superior al 



 
 

Magistraturii, organizarea judiciară şi statutul judecătorilor 
şi procurorilor) fiind adoptate de Parlament în data de 17 
octombrie 2022, promulgate de președintele României și 
publicate în Monitorul Oficial în data de 16 noiembrie.  
Odată finalizat acest demers, se creează premisele ridicării 
MCV, complementar modernizării sistemului, alinierii 
justiției române la principiile europene și eficientizării 
acesteia ca serviciu public în folosul cetățeanului. 
A fost publicat Raportul privind Statul de Drept în Uniunea 
Europeană, iar progresele din RO au fost corect evidenţiate; 
Comisia Europeană a fost permanent consultată cu privire la 
conţinutul noilor legi ale justiţiei şi au fost respectate în 
totalitate recomandările primite de RO; 
Au fost finalizate proiectele de modificare a Codului Penal şi 
a Codului de Procedură Penală, în acord cu jurisprudența 
CCR. 
Transpunerea directivelor 
Sunt în curs de transpunere 3 directive europene: 
Directiva 2019/1937 privind protecția persoanelor care 
raportează încălcări ale dreptului Uniunii – proiectul a fost 
retrimis în Parlament, a fost adoptat de Senat şi se află la 
Camera Deputaţilor.  
Directiva 2019/1023 privind cadrele de restructurare 
preventivă, remiterea de datorie și decăderile, precum și 
măsurile de sporire a eficienței procedurilor de 
restructurare, de insolvență și de remitere de datorie și de 
modificare a Directivei (UE) 2017/1132 -  legea a fost 
adoptată. 
Directiva 2019/1151 de modificare a Directivei (UE) 
2017/1132 în ceea ce privește utilizarea instrumentelor și a 
proceselor digitale în contextul dreptului societăților 
comerciale – legea adoptată. 
În plus, urmare a notificării Comisiei Europene, a fost 
modificată Legea nr.78/2000 pentru prevenirea, 
descoperirea și sancționarea faptelor de corupție și pentru 
dispunerea altor măsuri de transpunere a Directivei (UE) 
2017/1371 a Parlamentului European și a Consiliului din 5 
iulie 2017 privind combaterea fraudelor îndreptate împotriva 
intereselor financiare ale Uniunii prin mijloace de drept 
penal.  
EPPO 
Au fost derulate 4 proceduri de selecţie a procurorilor 
europeni delegaţi şi sunt ocupate 11 din cele 20 de posturi 
alocate; 
A fost aprobat HG prin care se suplimentează cu 15 numărul 
de posturi de ofiţeri şi agenţi de poliţie judiciară, pentru 
această structură 
Sediul EPPO în RO se află în fost sediu SIIJ, demers cu valoare 
simbolică.  
 



 
 

Executarea hotărârilor CEDO 
Implementarea Planului de acțiune 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 (adoptata de Guvern la 18.11.2020); 
Prin legile justiţiei a fost finalizat procesul de executare a a 
două hotărâri CEDO (Kovesi vs. RO şi Camelia Bogdan vs. RO); 
Selecţia judecătorilor români la CEDO şi Tribunalul UE 
MJ a derulat procedura de selecţie a judecătorului român la 
CEDO. 
Au fost prelungite mandatele celor doi judecători români la 
Tribunalul UE.  
Participarea la procesul decizional la nivelul Consiliului 
UE, formaţiunea Justiţie  
MJ a susţinut toate măsurile propuse la nivelul Consiliului UE 
în contextul războiului din UA – includearea nerespectării 
sancţiunilor UE în lista euro-infracţiunilor prevăzute de art. 
83 alin 1 din TFUE, crearea bazei de date la nivelul Eurojust, 
dedicată stocării probelor relevante, participarea la Echipa 
Comună de Anchetă, în cadrul Eurojust, alături de Ucraina, 
Lituania, Polonia, Letonia, Estonia și Slovacia.  
Participarea activă în Consiliul UE, în procesul de 
negociere a două proiecte de directive: 
propunerea de Directivă privind protecția mediului prin 
intermediul dreptului penal și de înlocuire a Directivei nr. 
2008/99/CE;   
propunere de Directivă privind protecția persoanelor 
angajate în mobilizarea publică împotriva acțiunilor în 
instanță vădit nefondate sau abuzive (SLAPP); 
Propunerea de Directivă privind confiscarea și recuperarea 
creanțelor provenite din infracțiuni. 

 

b. Realizarea angajamentelor asumate de România în cadrul planului național de 

redresare şi reziliență (PNRR) 

 Jalon 421 – Stadiu: Realizat: Jalonul a fost realizat prin 
adoptarea Hotărârii Guvernului nr. 426/2022 privind 
aprobarea Strategiei de dezvoltare a sistemului judiciar 2022-
2025 şi a planului de acțiune aferent acesteia publicată în 
Monitorul Oficial nr. 322 din 1 aprilie 2022, respectiv a Anexei 
cuprinzând Strategia, publicată în Monitorul Oficial nr. 322 bis 
din 1 aprilie 2022. 
Jalon 426 – Stadiu: Realizat. Jalonul a fost realizat prin 
adoptarea Hotărârii Guvernului nr. 1.269/2021 privind 
aprobarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025 şi a 
documentelor aferente acesteia, publicată în Monitorul Oficial 
nr. 1218/22.12.2021, respectiv în Monitorul Oficial nr. 1218 
bis/22.12.2021. 



 
 

Jalon 430 – Stadiu: MJ a finalizat proiectul, este în dezbatere 
parlamentară Intrarea în vigoare a legii de transpunere a 
Directivei privind protecția avertizorilor (T1 2022) 
J 424 Modificarea Codului penal și a Codului de procedură 
penală. Stadiu: MJ a finalizat proiectul și a fost trimis către 
Guvern spre aprobare. 

 

c. Transfomarea digitală a sistemului judiciar 

În privința transformării digitale a sistemului judiciar (întărirea interoperabilității și 

securității cibernetice, modernizarea infrastructurii IT de la nivel local, dezvoltarea de 

sisteme integrate pentru înregistrarea audio-video în sălile de judecată; finalizarea 

extinderii RMS-Resource Management System la nivelul MJ și al instanțelor) ministerul a 

făcut pași înainte alături de partenerii săi strategici, Consiliul Superior al Magistraturii, 

Ministerul Public și Înalta Curte de Casație și Justiție, pentru asigurarea unei infrastructuri 

digitale performante. 

d. Extinderea accesului cetățenilor la justiție și la asistență judiciară 

În ceea ce privește extinderea accesului cetățenilor la justiție și la asistență judiciară 

ministerul Justiției a acționat prin elaborarea unei strategii privind protecția juridică a 

minorului; relansarea proiectului Educația juridică în școli, finalizarea negocierii 

acordurilor de împrumut dintre Guvern și Banca Mondială pentru finanțarea proiectării și 

realizării lucrărilor de construcții și de instalații, inclusiv supraveghere de lucrări, aferente 

Cartierului pentru Justiție, inclusiv ratificarea acestora prin lege.  De asemenea, 

ministerul Justiției continuă investițiile în infrastructura instanțelor și parchetelor (în 

acest sens pot fi menționate, proiecte finanțate de Banca Mondiala pentru investiții în 

sediile judecătorilor, cu exemple concrete de progres a lucrărilor la judecătoriile din 

Horezu și Costești; în timp ce  Judecătoria Sighetu Marmației a fost reabilitată în urma 

unei investiții de 20 de milioane de lei). 

e. Intensificarea luptei împotriva corupției și criminalității 

În ceea ce privește intensificarea luptei împotriva corupției și criminalității, soluțiile 

concrete în plan normativ și-au găsit expresia în dialogul susținut pe care Ministerul 

Justiției l-a avut cu Ministerul Public și conducerile Parchetului General și al parchetele 

specializate pentru realizarea legilor justiției.  

S-au urmărit astfel obiective esențiale privind asigurarea independenței procurorului, 

creșterea eficienței actului de justiție și continuarea luptei împotriva corupției și crimei 

organizate; o mai mare responsabilizare a conducătorilor Ministerului Public; consolidarea 

rigurozității procedurale și a garanțiilor privind respectarea drepturilor omului. 

Aceste obiective au fost materializate prin: consolidarea efectivelor de poliție judiciară în 

parchete; asigurarea resurselor materiale și umane pentru Serviciul de combatere a 

traficului de persoane din cadrul DIICOT; îmbunătățirea cadrului legal şi instituțional privind 

prevenirea și combaterea infracțiunilor de mediu; creșterea capacității administrative și 

logistice a ANABI. 

 



 
 

f. Stabilitate și coerență legislativă 

Au fost promovate foarte 
multe acte normative şi 
aceste acte normative 
trec, de regulă, nu toate, 
dar majoritatea trec pe la 
Ministerul Justiţiei pentru 
avizare. A fost o 
provocare imensă pentru 
colegii de la 
Departamentul de 
avizare, Direcţia de 
Avizare a Actelor 
Normative, pentru că 
uneori intrau în minister 
şi 30-40 de acte normative 
pe zi, proiecte de acte 
normative, unele erau 
voluminoase, trebuiau 
examinate cu atenţie, să 
nu greşim, au fost şedinţe 
de Guvern care s-au 
succedat două-trei 
săptămânal, câteodată şi 
una după alta.  
Cătălin Predoiu 
Ministrul Justiției 

 
 
 
 
Sprijin tehnic acordat de către Ministerul Justiției 
celorlalte ministere sau altor autorități publice: 
 
Legi 143 
Ordonanţe de urgenţă 474 
Hotărâri ale Guvernului 2014 
Memorandumuri 10 
Propuneri legislative 429 
Excepţii de neconstituţionalitate/nelegalitate 909 
Seturi de legi adoptate de Parlament (transmise pentru 
eventuale sesizări de neconstituţionalitate înainte de 
promulgare) 43 
Puncte de vedere solicitate de alte instituţii 182  
Total lucrări - 4418   
 

 

g. Sprijin pentru Republica Moldova 

Pentru Ministerul Justiției 
din România, alături de 
reformele pe care le 
promovăm în România, 
sprijinirea reformelor de 
profil din Republica 
Moldova rămâne un 
obiectiv de primă 
importanță. 
Cătălin Predoiu 
Ministrul Justiției 
 
Ministerul Justiției din 
România este pregătit să 
intensifice cooperarea cu 
colegii din Republica 
Moldova, inclusiv în 
domeniul combaterii 
corupției. România este 

 
 
 
A fost semnat Planul bilateral de acțiuni, la Chișinău, în 
data de 11 februarie 2022, pentru perioada 2022-2024, cu 
ocazia ședinței comune a celor două Guverne. 
În data de 5 aprilie 2022, Germania, Franța şi România au 
co-organizat, la Berlin, Conferința internațională de sprijin 
pentru Republica Moldova la care au participat 47 de state, 
organizații internaționale și instituții financiare.  

Ministerul Justiției, a asigurat, alături de Marea Britanie, 
co-lead-ul mesei rotunde „Combaterea corupției ca 
prioritate pentru agenda de reformă a Republicii 
Moldova”. La finalul lucrărilor, s-a decis organizarea la 
Chișinău a unui Grup de lucru pe problematica 
anticorupției, condus de Guvernul Republicii Moldova şi 



 
 
pregătită să ofere 
asistență tehnică 
Republicii Moldova și să 
sprijine consolidarea 
cooperării autorităților 
competente de la Chișinău 
cu Ministerul Justiției, 
Direcția Națională 
Anticorupție, Agenția 
Națională de Administrare 
a Bunurilor 
Indisponibilizate, Agenția 
Națională de Integritate, 
Direcția Generală 
Anticorupție din Ministerul 
Afacerilor Interne. 
Cătălin Predoiu 
Ministrul Justiției 

coordonat de Ambasadele României şi Regatului Unit al 
Marii Britanii şi Irlandei de Nord din această ţară.  

Ministerul Justiţiei a participat în data de 7 noiembrie, la 
Chișinău, la lucrările Grupului de lucru anticorupție al 
Platformei de sprijin pentru Republica Moldova (Moldova 
Platform Support). În cadrul lucrărilor au fost analizate 
nevoile urgente ale autorităților din Republica Moldova 
care conduc lupta împotriva corupției şi au fost identificate 
soluții de asistență care să corespundă acestor nevoi. 

 

ANEXA 1 

Acte normative elaborate de Ministerul Justiţiei, care au devenit lege   

a. Legea nr.140/2022 privind unele măsuri de ocrotire pentru persoanele cu dizabilități 
intelectuale şi psihosociale şi modificarea şi completarea unor acte normative;  

b. Legea nr.49/2022 privind desființarea Secției pentru investigarea infracțiunilor din 
justiție, precum şi pentru modificarea Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură 
penală;  

c. Legea nr.120/2022 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a 
Guvernului nr.123/2007 privind unele măsuri pentru consolidarea cooperării 
judiciare cu statele membre ale Uniunii Europene în vederea facilitării aplicării de 
către România a Regulamentului (UE) 2018/1.727 al Parlamentului European și al 
Consiliului din 14 noiembrie 2018 privind Agenția Uniunii Europene pentru Cooperare 
în Materie de Justiție Penală (Eurojust) și de înlocuire și abrogare a Deciziei 
2002/187/JAI a Consiliului1;  

d. Legea nr.199/2022 pentru modificarea Legii nr.134/2010 privind Codul de procedură 

civilă2; 

e. Legea nr.216/2022 pentru modificarea și completarea Legii nr.85/2014 privind 

procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență și a altor acte normative3; 

f. Legea nr.265/2022 privind registrul comerțului și pentru modificarea și completarea 

altor acte normative cu incidență asupra înregistrării în registrul comerțului4; 

g. Legea nr.230/2022 privind modificarea și completarea Legii nr.318/2015 pentru 

înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare a 

Bunurilor Indisponibilizate și pentru modificarea și completarea unor acte normative, 

precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 135/2010 privind Codul de 

procedură penală5; 

                                                             
1 publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.432 din 3 mai 2022. 
2 publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.682 din 8 iulie 2022. 
3 publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.709 din 14 iulie 2022. 
4 publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.750 din 26 iulie 2022. 
5 publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.734 din 21 iulie 2022. 



 
 

h. Legea nr.220/2022 privind valorificarea adaptată a unor măsuri dovedite benefice 

pentru instituțiile din domeniul justiției instituite pe perioada stării de alertă 

declarate în vederea prevenirii și combaterii efectelor pandemiei de COVID-196. 

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

Guvernul României 

a. Ordonanța de urgență a Guvernului nr.128/2021 privind unele măsuri referitoare la 
salarizarea personalului din sistemul administrației penitenciare7; 

b. Ordonanța de urgență a Guvernului  nr.71/2022 pentru modificarea art.155 alin.(1) 
din Legea nr.286/2009 privind Codul penal8; 

c. Legea nr.172/2022 pentru ratificarea Protocolului nr. 16 la Convenția pentru 
apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale, adoptat la Strasbourg la 
2 octombrie 2013 și semnat de România la Strasbourg la 14 octombrie 20149; 

d. Legea nr.173/2022 pentru adoptarea unor măsuri necesare punerii în aplicare a 
Protocolului nr. 16 la Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților 
fundamentale, adoptat la Strasbourg la 2 octombrie 2013 și semnat de România la 
Strasbourg la 14 octombrie 201410; 
 

Hotărâri ale Guvernului elaborate de către Ministerul Justiţiei  

a. Hotărârea Guvernului nr.1.269/2021 privind aprobarea Strategiei naționale 
anticorupție 2021—2025 și a documentelor aferente acesteia11; 

b. Hotărârea Guvernului nr.1.322/2021 privind modificarea valorii de inventar a 
imobilului 499 aflat în domeniul public al statului, transmiterea acestuia din 
administrarea Ministerului Apărării Naționale în administrarea Administrației 
Naționale a Penitenciarelor — Penitenciarul Bacău din subordinea Ministerului 
Justiției și modificarea anexelor nr.4 și 11 la Hotărârea Guvernului nr.1.705/2006 
pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al 
statului12; 

c. Hotărârea Guvernului nr.30/2022 privind actualizarea datelor de identificare și a 
valorii de inventar ale unui imobil aflat în domeniul public al statului și transmiterea 
acestuia din administrarea Consiliului Superior al Magistraturii în administrarea 
Serviciului de Telecomunicații Speciale13; 

d. Hotărârea Guvernului nr.109/2022  privind aprobarea amendamentului convenit între 
Guvernul României și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare prin 
scrisoarea semnată la Bruxelles la 7 decembrie 2021 și la București la 16 decembrie 
2021, la Scrisoarea de înțelegere privind avansul pentru pregătirea Proiectului de 
dezvoltare propus, „Cartierul pentru justiție”, dintre România și Banca Internațională 
pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnată la Bruxelles la 30 mai 2019 și la București 
la 6 iunie 201914; 

                                                             
6 publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.724 din 19 iulie 2022. 
7 publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.1.189 din 15 decembrie 2021. 
8 publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.531 din 30 mai 2022. 
9 publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.560 din 8 iunie 2022. 
10 publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.560 din 8 iunie 2022. 
11 publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.1.218 din 22 decembrie 2021. 
12 publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.31 din 11 ianuarie 2022. 
13 publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.37 din 13 ianuarie 2022. 
14 publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.80 din 27 ianuarie 2022. 



 
 

e. Hotărârea Guvernului nr.137/2022 privind actualizarea datelor de identificare și a 
valorii de inventar ale unui imobil aparținând domeniului public al statului și 
transmiterea unei părți din acesta din administrarea Penitenciarului București Rahova, 
din subordinea Administrației Naționale a Penitenciarelor, în administrarea 
Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, în vederea realizării de către Compania 
Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere — S.A. a obiectivului de investiție 
„Autostrada de centură București 0+000—km 100+900 — sector Centura Sud km 
52+770—km 100+ 900”15; 

f. Hotărârea Guvernului nr.231/2022 privind transmiterea unui imobil din domeniul 
public al statului și din administrarea Tribunalului Vrancea în domeniul public al 
județului Vrancea și modificarea anexei nr.11 la Hotărârea Guvernului nr.1.705/2006 
pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al 
statului16; 

g. Hotărârea Guvernului nr.271/2022 privind modificarea datelor de identificare și 
actualizarea valorii de inventar ale unui bun imobil aflat în domeniul public al statului 
și în administrarea Consiliului Superior al Magistraturii, pentru Institutul Național al 
Magistraturii17; 

h. Hotărârea Guvernului nr.270/2022 privind modificarea valorii de inventar și a 
descrierii tehnice a unor imobile aflate în domeniul public al statului și în 
administrarea Penitenciarului Botoșani, din subordinea Administrației Naționale a 
Penitenciarelor, precum și trecerea acestora din domeniul public în domeniul privat 
al statului, în vederea scoaterii din funcțiune și demolării18; 

i. Hotărârea Guvernului nr.309/2022 privind modificarea anexei nr.11 la Hotărârea 
Guvernului nr.1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din 
domeniul public al statului și transmiterea unui bun imobil aflat în domeniul public al 
statului din administrarea Consiliului Superior al Magistraturii în administrarea 
Ministerului Justiției - Tribunalul Mehedinți19; 

j. Hotărârea Guvernului nr.332/2022 privind actualizarea elementelor-cadru de 
descriere tehnică și a valorii de inventar a unui bun aflat în domeniul public al statului 
și în administrarea Ministerului Justiției, precum și transmiterea unei părți din acesta 
din domeniul public al statului în domeniul privat al statului, în vederea scoaterii din 
funcțiune și demolării20; 

k. Hotărârea Guvernului nr.360/2022 privind închirierea unor spații aflate în domeniul 
public al statului și în administrarea Ministerului Justiției, precum și a instanțelor 
judecătorești21; 

l. Hotărârea Guvernului nr.436/2022 privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a 
sistemului judiciar 2022—2025 și a planului de acțiune aferent acesteia22; 

m. Hotărârea Guvernului nr.437/2022 privind recunoașterea Fundației Prison Fellowship 
România ca fiind de utilitate publică23; 

n. Hotărârea Guvernului nr.396/2022 privind actualizarea valorii de inventar a imobilului 
aflat în domeniul public al statului și în administrarea Centrului Educativ Târgu Ocna 
din subordinea Administrației Naționale a Penitenciarelor, precum și trecerea acestuia 

                                                             
15 publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.105 din 2 februarie 2022. 
16 publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.175 din 22 februarie 2022. 
17 publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.197 din 28 februarie 2022. 
18 publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.210 din 3 martie 2022. 
19 publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.227 din 8 martie 2022. 
20 publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.256 din 16 martie 2022. 
21 publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.292 din 25 martie 2022. 
22 publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.322 din 1 aprilie 2022. 
23 publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.328 din 4 aprilie 2022. 



 
 

din domeniul public în domeniul privat al statului, în vederea scoaterii din funcțiune 
și demolării24; 

o. Hotărârea Guvernului nr.485/2022 privind modificarea elementelor-cadru de 
descriere tehnică și a valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al 
statului și în administrarea Penitenciarului Aiud din subordinea Administrației 
Naționale a Penitenciarelor, precum și trecerea acestuia din domeniul public în 
domeniul privat al statului, în vederea scoaterii din funcțiune și demolării25; 

p. Hotărârea Guvernului nr.477/2022 pentru aprobarea cuantumului și a plății 
contribuției anuale de participare a României la Conferința de la Haga de Drept 
Internațional Privat, pentru anul financiar 1 iulie 2021—30 iunie 202226; 

q. Hotărârea Guvernului nr.551/2022 privind actualizarea valorii de inventar a unui 
imobil aflat în domeniul public al statului și în administrarea Tribunalului Mureș și 
transmiterea unei părți din acesta în domeniul public al orașului Luduș27; 

r. Hotărârea Guvernului nr.587/2022 privind modificarea valorilor de inventar ale unor 
imobile aflate în domeniul public al statului și în administrarea Penitenciarului Mioveni 
din subordinea Administrației Naționale a Penitenciarelor, precum și trecerea acestora 
din domeniul public în domeniul privat al statului, în vederea scoaterii din funcțiune 
și demolării28; 

s. Hotărârea Guvernului nr.588/2022 privind modificarea și completarea anexei nr.11 la 
Hotărârea Guvernului nr.1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al 
bunurilor din domeniul public al statului29; 

t. Hotărârea Guvernului nr.613/2022 privind actualizarea datelor de identificare și a 
valorilor de inventar ale unor imobile aparținând domeniului public al statului și 
transmiterea unor suprafețe de teren din administrarea Penitenciarului Brăila, din 
subordinea Administrației Naționale a Penitenciarelor, în administrarea Ministerului 
Transporturilor și Infrastructurii, în vederea realizării de către Compania Națională de 
Administrare a Infrastructurii Rutiere — S.A. a obiectivului de investiții „Pod suspendat 
peste Dunăre în zona Brăila”30; 

u. Hotărârea Guvernului nr.672/2022 privind actualizarea elementelor-cadru de 
descriere tehnică și a valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al 
statului și în administrarea Penitenciarului Găești din subordinea Administrației 
Naționale a Penitenciarelor, precum și trecerea acestuia din domeniul public în 
domeniul privat al statului, în vederea scoaterii din funcțiune și demolării31; 

v. Hotărârea Guvernului nr.711/2022 pentru abrogarea tezei a treia din coloana 
„Categoriile de personal pentru care se acordă” de la norma nr. 8 din anexa la 
Hotărârea Guvernului nr.65/2003 privind stabilirea drepturilor de hrană, în timp de 
pace, ale personalului aparținând structurilor Ministerului de Interne, căruia i se aplică 
Statutul polițistului, și a tezei a doua din coloana „Categoriile de personal pentru care 
se acordă” de la norma nr.8 din anexa la Hotărârea Guvernului nr.1.848/2004 privind 
stabilirea drepturilor de hrană, în timp de pace, ale personalului din sistemul 
administrației penitenciare32; 

                                                             
24 publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.332 din 5 aprilie 2022. 
25 publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.379 din 18 aprilie 2022. 
26 publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.382 din 19 aprilie 2022. 
27 publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.412 din 29 aprilie 2022. 
28 publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.452 din 6 mai 2022. 
29 publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.466 din 10 mai 2022. 
30 publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.466 din 10 mai 2022. 
31 publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.518 din 26 mai 2022. 
32 publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.531 din 30 mai 2022. 



 
 

w. Hotărârea Guvernului nr.707/2022 privind modificarea datelor de identificare și a 
valorilor de inventar ale unor imobile aflate în domeniul public al statului și în 
administrarea Penitenciarului Bistrița, din subordinea Administrației Naționale a 
Penitenciarelor, precum și trecerea unui imobil din domeniul public în domeniul privat 
al statului, în vederea scoaterii din funcțiune și demolării33; 

x. Hotărârea Guvernului nr.814/2022 privind modificarea datelor de identificare și a 
valorii de inventar ale unui imobil aflat în domeniul public al statului și în 
administrarea Penitenciarului Timișoara, din subordinea Administrației Naționale a 
Penitenciarelor, precum și trecerea acestuia din domeniul public în domeniul privat 
al statului, în vederea scoaterii din funcțiune și demolării34; 

y. Hotărârea Guvernului nr.844/2022 privind modificarea elementelor-cadru de 
descriere tehnică și a valorii de inventar ale unui imobil aflat în domeniul public al 
statului și în administrarea Penitenciarului Mioveni, din subordinea Administrației 
Naționale a Penitenciarelor, precum și trecerea acestuia din domeniul public în 
domeniul privat al statului, în vederea scoaterii din funcțiune și demolării35; 

z. Hotărârea Guvernului nr.881/2022 privind actualizarea datelor de identificare și a 
valorii de inventar ale unui imobil aparținând domeniului public al statului și 
transmiterea unei suprafețe de teren din administrarea Penitenciarului Oradea din 
subordinea Administrației Naționale a Penitenciarelor în administrarea Ministerului 
Transporturilor și Infrastructurii, în vederea realizării de către Compania Națională de 
Administrare a Infrastructurii Rutiere — S.A. a obiectivului de investiții „Legătură 
Centură Oradea (Girație Calea Sântandrei) — Autostrada 3 (Biharia)”36; 

aa. Hotărârea Guvernului nr.886/2022 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 
penitenciare37; 

bb. Hotărârea Guvernului nr.943/2022 privind modificarea denumirii, descrierii tehnice 
și a valorii de inventar ale unor imobile aflate în domeniul public al statului și în 
administrarea Penitenciarului Focșani, din subordinea Administrației Naționale a 
Penitenciarelor, precum și trecerea acestora din domeniul public în domeniul privat 
al statului, în vederea scoaterii din funcțiune și demolării38; 

cc. Hotărârea Guvernului nr.973/2022 privind suplimentarea numărului maxim de 
posturi pentru Direcția Națională Anticorupție pentru Structura de sprijin a 
procurorilor europeni delegați în România39; 

dd. Hotărârea Guvernului nr.993/2022 privind modificarea anexei nr.11 la Hotărârea 
Guvernului nr.1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din 
domeniul public al statului40; 

ee. Hotărârea Guvernului nr.1.062/2022 privind actualizarea anexei nr.11 la Hotărârea 
Guvernului nr.1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din 
domeniul public al statului, precum și trecerea unor imobile aflate în domeniul public 
al statului și în administrarea Penitenciarului Focșani din subordinea Administrației 

                                                             
33 publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.540 din 02 iunie 2022. 
34 publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.636 din 28 iunie 2022. 
35 publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.669 din 5 iulie 2022. 
36 publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.691 din 11 iulie 2022. 
37 publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.735 din 21 iulie 2022. 
38 publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.758 din 28 iulie 2022. 
39 publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.774 din 3 august 2022. 
40 publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.792 din 10 august 2022. 



 
 

Naționale a Penitenciarelor în domeniul privat al statului, în vederea scoaterii din 
funcțiune și demolării41; 

ff. Hotărârea Guvernului nr.1.083/2022 privind actualizarea descrierii tehnice a unui 
imobil aflat în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Justiției, 
precum și trecerea acestuia în domeniul public al orașului Jimbolia, județul Timiș42; 

gg. Hotărârea Guvernului nr.1.082/2022 privind actualizarea elementelor-cadru de 
descriere tehnică și a valorii de inventar ale unui imobil aflat în domeniul public al 
statului și în administrarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Sibiu, precum și 
trecerea unei părți din acesta din domeniul public în domeniul privat al statului, în 
vederea scoaterii din funcțiune și demolării43; 

hh. Hotărârea Guvernului nr.1.158/2022 privind alocarea unei sume din Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2022, 
pentru suplimentarea bugetului Înaltei Curți de Casație și Justiție44; 

ii. Hotărârea Guvernului nr.1.249/2022 privind unele măsuri referitoare la mutarea 
temporară a arhivei fostei Direcții Generale de Protecție și Anticorupție45; 

jj. Hotărârea Guvernului nr.1.330/2022 pentru actualizarea valorii de inventar și a 
elementelor de identificare ale unui imobil aflat în domeniul public al statului și în 
administrarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Prahova și trecerea acestuia în 
domeniul public al orașului Urlați, județul Prahova46; 

kk. Hotărârea Guvernului nr.1.360/2022 privind suplimentarea bugetului Ministerului 
Public pe anul 2022 din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut 
în bugetul de stat pe anul 202247; 

ll. Hotărârea Guvernului nr.1.361/2022 privind aprobarea normativelor de cheltuieli și 
a devizului estimativ aferente organizării și desfășurării în România a celui de-al treilea 
Forum de lucru al procurorilor generali din statele balcanice, în perioada 8—10 
noiembrie 2022, la București48; 
 

Ordine emise de ministrul justiției 

a. Ordinul ministrului justiției, interimar, nr.4.734/C din 29 septembrie 2021 (și al 
ministrului sănătății, interimar, nr.2.432/2021) pentru constituirea Comisiei 
medicale de specialitate și a Comisiei medicale de specialitate pentru soluționarea 
contestațiilor, precum și pentru stabilirea condițiilor concrete de expertizare a 
personalului auxiliar de specialitate din cadrul instanțelor judecătorești și al 
parchetelor de pe lângă acestea, a personalului de specialitate criminalistică și a 
personalului care ocupă funcții auxiliare de specialitate criminalistică din cadrul 
Institutului Național de Expertize Criminalistice, care pot suferi de o boală psihică49; 

b. Ordinul ministrului justiției nr.5.842/C din 9 decembrie 2021 pentru modificarea 
Ordinului ministrului justiției nr.4.302/C/2021 privind actualizarea pentru anul 2021 
a numărului posturilor de notar public destinate notarilor stagiari care vor promova 
examenul de definitivat50; 

                                                             
41 publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.843 din 29 august 2022. 
42 publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.872 din 5 septembrie 2022. 
43 publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.875 din 6 septembrie 2022. 
44 publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.927 din 21 septembrie 2022. 
45 publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.1.004 din 17 octombrie 2022. 
46 publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.1.069 din 3 noiembrie 2022. 
47 publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.1.083 din 9 noiembrie 2022. 
48 publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.1.083 din 9 noiembrie 2022. 
49 publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.1.130 din 26 noiembrie 2021. 
50 publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.1.210 din 21 decembrie 2021. 



 
 

c. Ordinul ministrului justiției nr.6.093/C din 20 decembrie 2021 pentru stabilirea 
valorii financiare a Normei de hrană nr. 12 C-1 — Supliment pentru zile festive, în 
ziua de 25 decembrie a anului 202151; 

d. Ordinul ministrului justiției  nr.25/C din 7 ianuarie 2022 privind modificarea 
Ordinului ministrului justiției nr.1.813/C/2008 pentru aprobarea Regulamentului 
privind recunoașterea calificării profesionale de consilier juridic a cetățenilor 
statelor membre ale Uniunii Europene sau aparținând Spațiului Economic European, 
în vederea admiterii și practicării acesteia în România52; 

e. Ordinul ministrului justiției nr.82/C din 12 ianuarie 2022 pentru modificarea și 
completarea Regulamentului privind organizarea și desfășurarea activităților și 
programelor educative, de asistență psihologică și asistență socială din locurile de 
deținere aflate în subordinea Administrației Naționale a Penitenciarelor, aprobat 
prin Ordinul ministrului justiției nr.1.322/C/201753; 

f. Ordinul ministrului justiției nr.249/C din 27 ianuarie 2022 pentru modificarea anexei 
nr.2 la Metodologia-cadru de organizare și desfășurare a concursului de admitere în 
Școala Națională de Pregătire a Agenților de Penitenciare Târgu Ocna, aprobată prin 
Ordinul ministrului justiției nr.3.917/C/202154; 

g. Ordinul ministrului justiției nr.1.144/C din 9 martie 2022 privind stabilirea 
categoriilor de polițiști de penitenciare care își desfășoară efectiv activitatea în 
locuri de muncă cu condiții deosebite — vătămătoare, grele sau periculoase, precum 
și durata concediului de odihnă suplimentar de care aceștia beneficiază în fiecare 
an calendaristic55; 

h. Ordinul ministrului justiției nr.1.353/C din 25 martie 2022 privind aprobarea 
Normelor proprii de aplicare a prevederilor Hotărârii Guvernului nr.696/2021 pentru 
aprobarea pachetelor de servicii și a Contractuluicadru care reglementează 
condițiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor 
medicale, tehnologiilor și dispozitivelor asistive în cadrul sistemului de asigurări 
sociale de sănătate pentru anii 2021—2022, adaptate la specificul organizării 
asistenței medicale în rețeaua sanitară a ministerelor și instituțiilor din domeniul 
apărării, ordinii publice, siguranței naționale și autorității judecătorești, aplicabile 
în relațiile contractuale dintre Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii 
Publice, Siguranței Naționale și Autorității Judecătorești și furnizorii de servicii 
medicale și medicamente care aparțin acestei rețele56 (ordin comun cu ministrul 
sănătății, ministrul apărării naționale, ministrul afacerilor interne, directorul 
Serviciului Român de Informații, directorul Serviciului de Telecomunicații Speciale, 
directorul Serviciului de Informații Externe și directorul Serviciului de Protecție și 
Pază); 

i. Ordinul ministrului justiției nr.1.224/C din 15 martie 2022  pentru modificarea și 
completarea Regulamentului privind procedura de testare a aptitudinilor și a 
cunoștințelor de limba română, în vederea recunoașterii calificării profesionale de 
consilier de probațiune a cetățenilor statelor membre ale Uniunii Europene sau 
aparținând Spațiului Economic European și a cetățenilor Confederației Elvețiene 
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pentru exercitarea acestei profesii în România, aprobat prin Ordinul ministrului 
justiției nr. 340/C/201657; 

j. Ordinul ministrului justiției nr.1.659/C din 14 aprilie 2022 pentru stabilirea valorii 
financiare a Normei de hrană nr. 12 C-1 — Supliment pentru zile festive, în prima și 
a doua zi a Sărbătorilor Pascale din anul 202258; 

k. Ordinul ministrului justiției nr.1.592/C din 8 aprilie 2022 privind prelungirea 
aplicării, în anul 2022, a Ordinului ministrului justiției nr.820/C/2015 pentru 
aprobarea Normelor metodologice privind acordarea majorării pentru lucrări de 
excepție sau misiuni speciale funcționarilor publici cu statut special și personalului 
civil din sistemul administrației penitenciare și a Ordinului ministrului justiției 
nr.1.291/C/2017 privind aprobarea Normelor metodologice de acordare a majorării 
pentru lucrări de excepție sau misiuni speciale, pentru funcționarii publici cu statut 
special din Ministerul Justiției59; 

l. Ordinul ministrului justiției nr.563/C din 17 februarie 2022 pentru modificarea și 
completarea Ordinului ministrului justiției, al ministrului afacerilor interne, al 
președintelui Înaltei Curți de Casație și Justiție și al procurorului general al 
Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție 
nr.1.274/C/111/2.037/1.123/C/2017 privind modelul informării scrise înmânate 
suspecților sau inculpaților în cadrul procedurilor penale în care sunt privați de 
libertate sau persoanelor care sunt arestate în scopul executării unui mandat 
european de arestare60 (ordin comun cu ministrul afacerilor interne, președintele 
Înaltei Curți de Casație și Justiție şi procurorul general al Parchetului de pe lângă 
Înalta Curte de Casație și Justiție); 

m.  Ordinul ministrului justiției nr.1.597/C din 8 aprilie 2022 privind aplicarea art.69 din 
Regulamentul pentru organizarea și funcționarea Arhivei Electronice de Garanții 
Reale Mobiliare, adoptat prin Hotărârea Guvernului nr.802/199961; 

n. Ordinul ministrului justiției nr.1.594/C din 8 aprilie 2022 privind condițiile de 
acordare pentru personalul din sistemul administrației penitenciare a majorării 
salariale în cuantumul prevăzut la art.7 alin.(4) din Ordonanța de urgență a 
Guvernului nr.110/2021 privind acordarea unor zile libere plătite părinților și altor 
categorii de persoane în contextul răspândirii coronavirusului SARS-CoV-262; 

o. Ordinul ministrului justiției nr.2.017/C din 10 mai 2022 privind condițiile de acordare 
a majorării de 75% din salariul de funcție pentru munca suplimentară prestată în anul 
2022, peste programul normal de lucru, de către polițiștii de penitenciare63; 

p. Ordinul ministrului justiției nr.1.973/C din 6 mai 2022 privind aprobarea 
Regulamentului de organizare și funcționare a Ministerului Justiției64 ; 

q. Ordinul ministrului justiției nr.2.188/C din 18 mai 2022 pentru aprobarea 
Instrucțiunilor privind evidența nominală și statistică a persoanelor private de 
libertate determinată de primire, punerea în executare a pedepselor și măsurilor 
privative de libertate, stabilirea și schimbarea regimului de executare, punerea în 
libertate și comunicarea actelor de procedură65. 
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ANEXA II Consultări/acțiuni/declarații ale ministrului Justiției, Cătălin Predoiu, în cadrul 

elaborării și adoptării Proiectului de Lege privind desființarea Secției pentru 

Investigarea Infracțiunilor din Justiție (SIIJ) 

Având ca model constituirea Parchetului European, cu un nucleu de procurori la centru și 

procurori în teritoriu, proiectul elaborat de Ministerul Justiției atinge cerințe europene 

asumate de România: 

• garantează independența judecătorilor 

• asigură o selecție riguroasă a procurorilor care instrumentează cauze cu magistrați, 

prevede condiții de vechime și de experiență, prin Plenul CSM 

• înlocuiește SIIJ cu un sistem mult mai eficace de anchetă, inclusiv în cauze de corupție, 

12 procurori la Parchetul General și 30 de procurori în teritoriu, câte 2 la fiecare Curte de 

Apel 

Cu privire la evaluarea punerii în aplicare a dispoziţiilor Legii 49/2022 prin care  a fost 

desfiinţată SIIJ, sunt deja numiţi 39 de procurori delegaţi din cei 40 propuşi de CSM, în 

urma finalizării primei proceduri de selecţie. O a doua procedură de selecţie a 

procurorilor special desemnaţi pentru structura centrală este în desfăşurare. De 

menţionat că toate cele 6774 de dosare SIIJ au fost redistribuite la Parchetul General şi 

la parchetele de pe lângă curţile de apel. 

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

și adoptării Proiectului de Lege privind desființarea Secției pentru Investigarea Infracțiunilor 

din Justiție (SIIJ) 

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. 

ANEXA III ACTIVITATEA INSTITUȚIILOR AFLATE ÎN SUBORDINEA/COORDONAREA 

MINISTERULUI JUSTIȚIEI 

Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC) 

Proiecte semnificative cu finanțare externă în derulare  

1. 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 Operațional Competitivitate. Proiectul are un 

buget de 187.594.271,34 lei cu TVA și este derulat de Oficiul Național al Registrului 

Comerțului până la data de 31.12.2023.  



 
 
Obiectivul general al proiectului consta în modernizarea serviciilor de e-guvernare din 

responsabilitatea ONRC având la baza evenimentele de viață, prin implementarea unui nou 

sistem electronic integrat la nivelul ONRC.  

Evenimentele de viață pentru care se vor moderniza actualele instrumente 

electronice/realiza noi instrumente electronice sunt :  

- EvV1 - Începerea unei afaceri;  

- EvV2 - Verificare disponibilitate și rezervare denumire firmă/emblemă;  

- EvV3 - Asistență și redactare documente constitutive;  

- EvV4 - Înființare persoană juridică;  

- EvV5 - Înregistrare persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi 

familiale;  

- EvV6 - Modificări persoane juridice;  

- EvV7 - Modificări persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi 

familiale;  

- EvV8 - Dizolvare persoane juridice;  

- EvV9 - Lichidare/Înregistrare situație financiară de lichidare persoane juridice;  

- EvV10 - Radiere persoane juridice;  

- EvV11 - Radiere persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi 

familiale;  

- EvV12 - Deschiderea și închiderea procedurii falimentului, urmată de radierea din Registrul 

Comerțului;  

- EvV13 - Furnizare informații, certificate constatatoare, rapoarte istorice, copii, alte 

rapoarte din Registrul Comerțului;  

- EvV14 - Publicare în Buletinul Procedurilor de Insolvență;  

- EvV15 - Înregistrare din oficiu în Registrul Comerțului urmare publicării în Buletinul 

Procedurilor de Insolvență;  

- EvV16 - Furnizare Buletinul Procedurilor de Insolvență;  

- EvV17 - Furnizare informații, certificate constatatoare, rapoarte istorice, copii, alte 

rapoarte din Buletinul Procedurilor de Insolvență.  

De asemenea, vor fi modernizate toate celelalte servicii conexe, precum și noile servicii ce 

au fost atribuite ulterior în competența ONRC, după care vor fi realizate noi servicii conexe, 

etc.  

Scopul este reprezentat de achiziția de produse hardware, software și a serviciilor de 

proiectare, dezvoltare software, testare, migrare, punere în funcțiune și instruire, inclusiv 

realizarea a două centre de date, în vederea implementării sistemului informatic integrat.  



 
 
Proiectul va asigura desfășurarea activității ONRC integral prin mecanisme electronice, prin 

intermediul portalului de servicii on-line, urmând ca actualele servicii on-line să fie 

modernizate și aduse la un grad de sofisticare superior față de ceea ce există în prezent, 

iar pe segmentele de activitate pentru care în prezent nu există servicii on-line, dar există 

machete electronice, după caz (ex. redactarea actului constitutiv al societăților, acordul 

de constituire a întreprinderilor familiale), vor fi disponibile servicii on-line noi, astfel încât 

pentru toate serviciile publice gestionate de ONRC să existe mecanisme on-line integrale.  

Stadiu: În implementare (Dezvoltarea unui nou sistem informatic integrat al ONRC).  

2. Proiectul “Enhancing BRIS Platform in NTRO”, aprobat în cadrul programului CEF-TC-

2020-2 – Business Registers Interconnection System, finanțat de Comisia Europeană, 

Direcția INEA (Innovation and Networks Executive Agency) – CEF (Connecting Europe 

Facility). Proiectul are un buget de 172.287 EUR și este derulat de Oficiul Național al 

Registrului Comerțului până la data de 30.04.2023.  

Stadiu: În implementare. Integrarea sistemului informatic integrat al ONRC cu sistemul 

BORIS (interconectarea Registrului Beneficiarilor Reali la nivel UE).  

Propuneri de proiecte cu finanțare externă  

1. Proiecte de infrastructură ONRC în cadrul Programului Național de Redresare și de 

Reziliență (PNRR) depuse  

Proiectul “Sistem integrat în regim de telemuncă la nivelul Oficiului Național al Registrului 

Comerțului”, ce va operaționaliza o platformă de lucru colaborativă la distanță pentru 

utilizatorii ONRC. Proiectul va fi derulat de Oficiul Național al Registrului Comerțului pe o 

perioadă de 12 luni, începând cu anul 2022 (estimat), valoarea acestuia fiind de 7.200.000 

euro fără TVA  

Stadiu: în etapa de elaborare a cererii de finanțare.  

2. Proiecte de infrastructură ONRC în cadrul Programului Național de Redresare și de 

Reziliență (PNRR) ce urmează a fi depuse  

Proiectul “Asigurarea infrastructurii hardware, software și de comunicații și upgrade 

tehnologic în vederea Transformării Digitale a ONRC”, ce va actualiza nivelul tehnologic al 

echipamentelor de calcul specifice și de imagistică (scanare, imprimare, fax, etc.) ale 

ONRC. Proiectul va fi derulat de Oficiul Național al Registrului Comerțului pe o perioadă de 

12 luni, începând cu anul 2022 (estimat), valoarea acestuia fiind de 9.600.000 euro fără 

TVA.  

Stadiu: înregistrat la MJ în vederea evaluării.  

3. Proiecte de infrastructură ONRC pentru finanțare prin Programul Operațional 

Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare, exercițiul de programare 

fonduri europene nerambursabile 2021 – 2027  

Managementul planificării și utilizării resurselor ONRC și sistem integrat de tip ERP 

(Enterprise Resource Planning), valoarea acestuia fiind de 9.000.000 euro fără TVA 

(estimat);  



 
 
Formarea profesională a personalului ONRC, platformă online de formare profesională 

la distanță a personalului ONRC și centru de formare profesională a personalului ONRC 

valoarea acestuia fiind de 15.000.000 euro fără TVA (estimat);  

Arhivă și bibliotecă virtuală a ONRC și Centru de arhivare fizică și electronică a 

documentelor ONRC, valoarea acestuia fiind de 40.000.000 euro fără TVA (estimat);  

Sistem inteligent de asistență și eficientizare a serviciilor adaptat cerințelor 

solicitanților de servicii oferite de ONRC (SIAES - Smart Asist & Service - eONRC), valoarea 

acestuia fiind de 49.800.000 euro fără TVA (estimat).  

Sediu electronic de firmă (sub rezerva modificărilor legislative), valoarea acestuia fiind 

de 19.600.000 euro fără TVA (estimat).  

Stadiu: proiecte supuse aprobării în vederea finanțării prin exercițiul de programare 

fonduri europene nerambursabile 2021 – 2027.  

Implementarea de acte normative  

Legea nr. 265/2022 privind registrul comerțului și pentru modificarea altor acte 

normative cu incidență asupra înregistrărilor în registrul comerțului, publicată în 

Monitorul Oficial al României nr. 750/26.07.2022, ce va intra în vigoare la data de 

27.11.2022  

Legea aduce impact major asupra activității registrului comerțului având în vedere că prin 

aceasta se asigură codificarea, sistematizarea, corelarea și simplificarea cadrului normativ 

aplicabil înregistrării în registrul comerțului și autorizării funcționării persoanelor fizice și 

juridice ce desfășoară activități economice și se transpune Directiva (UE) 2019/1151 a 

Parlamentului European și a Consiliului din 20 iunie 2019 de modificare a Directivei (UE) 

2017/1132 în ceea ce privește utilizarea instrumentelor și a proceselor digitale în contextul 

dreptului societăților comerciale, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 186 din 

11.7.2019.  

Beneficii :  

- Procedură de constituire a societăților și a sucursalelor acestora integral on-line, prin 

asigurarea logisticii necesare și pentru încheierea actului constitutiv al unei societăți prin 

mijloace electronice, prin integrarea acestuia în serviciile on-line aferente înregistrării în 

registrul comerțului, disponibile pe portalul de servicii on-line al ONRC;  

- Mecanisme on-line de transmitere a tuturor cererilor și documentelor aferente înregistrării 

în registrul comerțului;  

- Utilizarea semnăturii electronice calificate și a sigiliului electronic calificat pentru 

documentele care se transmit prin mijloace electronice, inclusiv pentru certificatul de 

înregistrare care atestă existența societății, eliberat la înmatricularea societății ori atunci 

când acesta se preschimbă;  

- Realizarea serviciului public al controlului de legalitate prealabil înregistrării în registrul 

comerțului de către registratorul de registrul comerțului, personal de specialitate juridică, 

pentru care legea asigură garanțiile de securitate juridică a procesului de autorizare a 

constituirii și înregistrării în registrul comerțului a profesioniștilor;  



 
 
- Reglementarea soluționării cererii de înregistrare în registrul comerțului în termen de o zi 

lucrătoare de la înregistrarea cererii;  

- Publicarea anumitor date și acte ale persoanelor fizice și persoanelor juridice înregistrate 

în registrul comerțului, în mod gratuit, în Buletinul Electronic al Registrului Comerțului, 

organizat ca platformă electronică centrală prin portalul de servicii online al ONRC;  

- Extinderea informațiilor disponibile cu titlu gratuit pe portalul de servicii on-line al ONRC 

cu informații privind reprezentanții legali, sucursalele deschise în alt stat membru UE, 

pagina de internet, dacă există;  

- Spațiu electronic aferent utilizatorilor serviciilor on-line prin portalul de servicii on-line al 

ONRC prin care sunt gestionate documentele aferente înregistrării în registrul comerțului;  

- Eliminarea unor mecanisme de natură să conducă la blocarea procesului de înregistrare în 

registrul comerțului (ex. cererea de intervenție la cererea de înregistrare în registrul 

comerțului);  

- Reglementarea unui singur model de declarație-tip pe proprie răspundere cu privire la 

îndeplinirea condițiilor de funcționare/desfășurare a activității pentru sediul 

social/profesional și/sau sedii secundare sau, după caz, la terți; activitățile înscrise în 

obiectul principal/secundar de activitate vor putea fi desfășurate la sediul social și/sau la 

sediile secundare și/sau la terți;  

- Eliminarea specimenului de semnătură pentru persoanele care aveau obligația depunerii 

acestora;  

- Transferul competenței de la tribunal la oficiul registrului comerțului a unor cazuri de 

dizolvare a societăților, ceea ce va conduce la simplificarea formalităților și accelerarea 

ieșirii de pe piață a acestora (ex.: nu mai sunt îndeplinite condițiile referitoare la sediul 

social, ca urmare a expirării duratei actului care atestă dreptul de folosință asupra spațiului 

cu destinație de sediu social ori transferului dreptului de folosință sau proprietate asupra 

spațiului cu destinație de sediu social, a încetat activitatea sau aceasta nu a fost reluată 

după perioada de inactivitate temporară – 3 ani, în cazul societăților constituite pe perioadă 

determinată, la expirarea perioadei).  

Stadiu: La nivel ONRC s-a format grupul de lucru pentru implementarea Legii nr. 265/2022 

- elaborarea la nivel intern a instrucțiunilor de aplicare și a formalităților necesare aferente; 

adaptarea sistemului informatic integrat al ONRC la noile prevederi legislative.  

Proiectul de ordin al ministrului justiției pentru aprobarea formatului formularului-tip de 

act constitutiv, a formatului cererii de înregistrare, a formatului, elementelor de siguranță 

și structurii certificatului de înregistrare, în formă letrică și electronică, a modelului 

declarației-tip pe propria răspundere cu privire la îndeplinirea condițiilor de 

funcționare/desfășurare a activității și a modelului certificatului constatator privind 

înregistrarea declarației pe propria răspundere cu privire la îndeplinirea condițiilor de 

funcționare/desfășurare a activității : s-a parcurs procesul de dezbatere publică, urmând a 

fi supus procedurilor de aprobare. 

 



 
 
Administrația Națională a Penitenciarelor (A.N.P.) 

Activități relevante ale Administrației Naționale a Penitenciarelor (A.N.P.), în al doilea 

semestru al anului curent: 

Gestionarea unui sistem cu aprox. 23.200 de persoane private de libertate, 13.150 de 

angajați și un buget de aprox. 1.6 mld RON, fără incidente deosebite. 

Acționarea continuă în sensul combaterii condițiilor necorespunzătoare din sistemul 

penitenciar, conform indicatorilor stabiliți prin Memorandum-ul aprobat în anul 2020 pentru 

soluționarea supra-aglomerării carcerale și a condițiilor de detenție, în executarea 

hotărârii-pilot Rezmives şi alţii împotriva României, cu următoarele rezultate: 

Promovarea a două Hotărâri de Guvern, privind construcția a două noi pavilioane de deținere 

– 500 de locuri la Penitenciarul Bistrița și 300 de locuri la Penitenciarul Gherla; 

Darea în folosință, până la 31.12.2022, a 445 de noi locuri de cazare și a altor 218 de locuri 

modernizate; 

Acțiuni specifice pentru atingerea indicatorilor din Memorandum și în anul 2023, respectiv 

darea în folosință a 1275 de noi locuri de cazare; 

Lansarea licitației pentru execuția unui nou penitenciar de 900 de locuri în localitatea 

Unguriu – județul Buzău. 

Finalizarea mutării sediului, prin negociere cu federațiile sindicale și prin consultări cu șefii 

structurilor aparatului central, care totalizează aprox. 340 de angajați, în funcție de 

fluxurile, particularități și regimul muncă/a documentelor proprii fiecărui departament, 

precum și a relocării temporare a arhivei fostei structuri a Direcției Generale de Protecție 

Internă (continuatoare SIPA) la o locație pusă la dispoziție de MApN, conform HG 1249 din 

10.10.2022. 

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE A BUNURILOR INDISPONIBILIZATE (ANABI) 

Intrată în al şaselea an de funcţionare efectivă, Agenţia îndeplineşte toate funcţiile legale 

conferite prin legea de înfiinţare. Analiza principalilor indicatori statistici reflectă în mod 

obiectiv faptul că atunci când instituția a beneficiat de resurse adecvate (personal, buget, 

logistică), rezultatele nu au încetat să apară. De asemenea, prin activitatea Agenţiei, 

România reuşeşte implementarea recomandării 12 din cadrul Mecanismului de Cooperare şi 

Verificare.  

De la operaţionalizarea Agenției, au fost înregistrate mai multe evoluţii pozitive din 

perspectiva rezultatelor autorităţilor naţionale implicate în identificarea şi recuperarea 

produsului infracțiunii. 

PRIMELE REZULTATE: 

Peste 6.994 bunuri identificate în 1.765 cereri (ANABI a primit cereri de la 43 jurisdicții şi a 

trimis cereri către 75 de jurisdicții); 

Una din cele 7 autorități din Uniunea Europeană care valorifică anticipat bunuri mobile 

sechestrate (nu confiscate) – bună practică consacrată prin Directiva 42/2014;  



 
 
Sumele de bani efectiv indisponibilizate în proceduri judiciare penale, aflate în 

evidența/administrarea Agenției, se ridică la 920.429.260,72 lei (186.499.854,75 euro), din 

care 296.278.242,72 lei în contul unic (60.291.455,75 euro); 

Bunuri mobile sechestrate aflate în administrare cu o valoare totală de aproximativ 5 

milioane de Euro;  

Primele cazuri de administrare şi valorificare de criptomonedă. Cel mai recent caz de acest 

tip s-a finalizat cu restituirea a 1.5 BTC către victima unei înșelăciuni; 

Primele acorduri de partajare a bunurilor confiscate în dosare cu element de extraneitate; 

Peste 50.000 de hotărâri judecătorești centralizate și analizate prin care s-a dispus 

confiscarea specială/confiscarea extinsă/repararea prejudiciului; 

În prezent, ANABI derulează 47 de licitații publice cu bunuri evaluate la aproximativ 4 

milioane lei;  

Primul imobil confiscat şi reutilizat în interes public; 

Implementarea a 6 proiecte cu finanțare externă nerambursabilă (buget total de 

aproximativ 15 milioane lei). 

În perioada noiembrie 2021 – noiembrie 2022 – Agenţia a înregistrat rezultate notabile în 

planul măsurilor de consolidare a capacităților sale de identificare şi administrare bunuri: 

La nivel legislativ:  

Prin PNRR, România şi-a asumat ca reformă (milestone) adoptarea și intrarea în vigoare a 

legii de modificare a atribuțiilor Agenției Naționale de Administrare a Bunurilor 

Indisponibilizate.  

Efectul aşteptat al acestei reforme dar şi al investițiilor aferente ANABI vizează creșterea, 

până la 31 decembrie 2025, cu 50%, a valorii bunurilor indisponibilizate, aflate în 

administrarea Agenției Naționale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate. Aceasta 

reprezintă o țintă (target), cu termen de realizare 31 decembrie 2025.   

Prin adoptarea Legii nr. 230/2022, privind modificarea și completarea Legii nr. 318/2015 

pentru înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare a 

Bunurilor Indisponibilizate și pentru modificarea și completarea unor acte normative, 

precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură 

penală, Ministerul Justiției a îndeplinit un nou obiectiv în cadrul PNRR, prin întărirea rolului 

ANABI ca autoritate responsabilă în domeniul recuperării bunurilor şi prejudiciilor generate 

de infracțiuni.  

Prin această lege se oferă soluții concrete pentru victimele criminalității şi se pune la 

dispoziția sistemului judiciar un mecanism instituțional consolidat pentru creșterea 

eficienței în lupta împotriva formelor grave de criminalitate, anticipându-se o creștere cu 

peste 50% a performanței şi a activelor administrate de ANABI. 

Ca elemente de noutate, prin lege sunt vizate următoarele modificări substanțiale: 



 
 
Extinderea mandatului instituțional al Agenției privind identificarea de active în străinătate, 

reglementarea unor cazuri noi de valorificare a bunurilor sechestrate, precum şi extinderea 

acestei posibilități la bunuri imobile, introducerea de noi cazuri de administrare bunuri; 

Dezvoltarea cadrului legal care să permită prioritizarea utilizării de resurse pentru 

prevenirea criminalității şi protecția victimelor – prin Mecanismul Național de Susținere a 

Prevenirii Criminalității; 

Consolidarea capacităților instituționale ale Agenției prin alocarea de resurse adecvate. 

Începând cu data de 1 iulie 2022, reprezentantul Ministerului Justiției – Agenția Națională 

de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate a participat la patru reuniuni la nivelul 

Grupului de lucru pentru cooperare judiciară în materie penală (COPEN) ce au avut ca obiect 

analiza propunerii de Directivă privind recuperarea creanțelor și confiscarea. Prin 

intermediul noului act normativ, Oficiile de recuperare a creanțelor provenite din 

infracțiuni (Asset Recovery Offices - ARO) își vor consolida poziția la nivel național, creându-

se totodată premisa unei colaborări mai intense între aceste entități la nivelul Statelor 

Membre ale Uniunii Europene. Printre elementele de noutate ale propunerii se numără: 

lansarea automată de investigații financiare și extinderea atribuțiilor ARO; includerea unor 

dispoziții referitoare la înființarea/desemnarea Oficiilor de Management a Bunurilor (Asset 

Management Offices - AMO); accesul ARO la diverse baze de date (ex: registrul beneficiarilor 

reali); extinderea confiscării care nu este bazată pe o hotărâre de condamnare (non-

conviction based confiscation). 

La nivel operaţional: 

Agenţia este parte dintr-un consorţiu internaţional care dezvoltă aplicaţia DATACROSS, 

instrument de lucru dedicat instituțiilor de aplicare a legii şi Oficiilor de recuperare a 

creanţelor provenite din infracţiuni;  

Începând cu februarie 2022, Agenţia are acces direct la registrul conturilor bancare; 

A început testarea aplicaţiei ROARMIS – sistemul informatic integrat de evidenţă a creanţelor 

provenite din infracţiuni. Aplicaţia este în curs de testare la nivelul Curților de Apel 

București, Iași și Craiova şi va fi operaţionalizată la nivel naţional în 2023; 

Activitatea Agenţiei este integrată în strategia naţională pentru dezvoltarea sistemului 

judiciar, precum şi în politicile publice sectoriale privind lupta împotriva criminalităţii 

organizate şi a corupţiei; 

În cadrul unui proiect cu finanțare externă nerambursabilă, au fost instruiți 618 participanți 

(procurori, polițiști, specialiști antifraudă) în cadrul celor 16 evenimente regionale și 

naționale; 

A semnat un nou contract de finanţare prin Programul Operațional Capacitate 

Administrativă 2014-2020, cu un buget de 3.796.862 lei. Obiectivul proiectului vizează 

consolidarea capacitații Agenţiei în vederea îndeplinirii eficiente și performante a misiunii 

instituționale prin perfecționarea activității specialiștilor implicați în procesul de 

identificare, administrare și recuperare a creanțelor provenite din infracțiuni; 



 
 
Au fost identificate cele cinci locaţii unde urmează a fi construite capacitățile de stocare 

finanțate prin PNRR. Proiectele Hotărârilor de Guvern pentru 2 dintre terenuri au fost 

lansate, în dezbatere publică de ministerul de resort, în noiembrie 2022; documentația 

pentru atribuirea a 3 dintre terenuri în administrarea Agenției Naționale de Administrare a 

Bunurilor Indisponibilizate este în curs de elaborare; 

În urma modificărilor legale privind mandatul Agenției prin Legea nr. 230/2022, Ministerul 

Justiției a lansat în dezbatere publică, în octombrie 2022, proiectul de Hotărâre de Guvern 

pentru extinderea la 60 a numărului de personal alocat ANABI, în pregătirea înființării a 

două oficii regionale; 

În anul 2022, ANABI a încheiat 2 acorduri de partajare a bunurilor cu Confederația Elvețiană 

și Statele Unite ale Americii (petiție civilă de remitere) și a virat către Agenția Națională de 

Administrare Fiscală (ANAF) suma de 5.882.199,9 lei (aproximativ 1,2 milioane EUR). 

Totodată, recent, a fost semnat un al treilea acord de partajare a bunurilor cu Confederația 

Elvețiană; ca urmare, ANABI va primi și vira către ANAF echivalentul în lei al sumei de 

535.310 USD. 

Direcția Națională de Probațiune (DNP) 

B. JUSTIȚIE ȘI STAT DE DREPT  

2.3.4. Asigurarea unui cadru legislativ pentru personalul auxiliar de specialitate  

Măsură: Pentru sistemul de probațiune, vom acționa în vederea suplimentării anuale a 

schemei de personal, numărul posturilor alocate fiind stabilit în funcție de evoluția 

cazuisticii, a numărului de persoane sancționate penal cu măsuri alternative la pedeapsa 

închisorii. 

Stadiu: în intervalul de referință au fost recrutați 6 angajați în structura centrală (prin 

transfer și concurs), iar în luna iunie 2022 au fost scoase la concurs 101 posturi de consilier 

de probațiune și 5 posturi de inspector de probațiune, în prezent fiind în derulare etapa de 

testare psihologică pentru 2 inspectori și 67 de consilieri de probațiune admiși la probele 

anterioare cu termen de finalizare și numire pe post în luna noiembrie, respectiv decembrie 

2022. 

5. O politică penală coerentă și unitară. Intensificarea luptei anticorupție și a luptei 

împotriva criminalității organizate 

5.3. Reintegrarea socială a persoanelor private de libertate  

Măsură: Luând în considerare rolul probațiunii în sistemul execuțional penal românesc, 

propunem dezvoltarea instrumentelor de lucru, a procedurilor, programelor de reintegrare 

specifice în lucrul cu persoanele sancționate cu măsuri alternative la pedeapsa închisorii. 

În acest sens, vom propune diversificarea schemei programelor folosite la nivelul serviciilor 

de probațiune cu programe noi, adaptate tipurilor de infracțiuni săvârșite de persoanele 

aflate în evidență. 

Stadiu:  

În luna iulie 2022, Direcția Națională de Probațiune din Ministerul Justiției, Administrația 

Națională a Penitenciarelor și Serviciul Corecțional din Canada au încheiat o Declarație de 



 
 
Cooperare pentru schimbul de informații și expertiză în domeniul corecțional.  Documentul 

de cooperare, încheiat pentru o perioadă de cinci ani, asigură cadrul formal pentru 

continuarea colaborării bilaterale în acest domeniu pentru transferul de cunoștințe în 

domeniul programelor și politicilor corecționale.  

De asemenea, la nivel național, în perioada 25 noiembrie 2021-25 noiembrie 2022 au fost 

abilitate 5 instituții din comunitate pentru derularea programelor cu persoanele aflate în 

evidență, înscrise în baza instituțiilor din comunitate aflată pe site-ul: 

https://probatiune.just.ro/baza-institutiilor-din-comunitate/. 

În perioada 1 octombrie 2021- 30 septembrie 2022 a fost pilotat la nivelul serviciilor de 

probațiune Modulul rezolutiv, program adaptat pentru aplicarea online, în prezent fiind 

centralizate rezultatele pilotării programului.  

8. Îmbunătățirea infrastructurii sistemului judiciar și a sistemului penitenciar și 

digitalizarea actului de justiție 

Măsură: Susținem dezvoltarea infrastructurii Direcției Naționale de Probațiune prin 

amenajarea unui nou sediu central într-o clădire care provine din recuperarea prejudiciilor 

rezultate din infracțiuni. 

Stadiu: Clădirea provenită din recuperarea prejudiciilor rezultate din infracțiuni din Strada 

Floreasca nr. 34, prevăzută inițial pentru soluționarea situației locative a Serviciilor de 

Probațiune București și Ilfov a fost amenajată ca sediu temporar pentru structura centrală 

a Administrației Naționale a Penitenciarelor. 

Perspective – obiective, proiecte și politici avute în vedere pentru perioada următoare  

Obiectivele prioritare pentru perioada 2021-2025 pentru sistemul de probațiune sunt 

cuprinse în HG nr. 863/2021 pentru aprobarea Strategiei de dezvoltare a sistemului 

naţional de probaţiune din România pentru perioada 2021-2025, precum şi a Planului 

general de acţiune pentru implementarea Strategiei de dezvoltare a sistemului 

naţional de probaţiune din România pentru perioada 2021-2025. 

Printre obiectivele strategice ale documentului se numără:  

consolidarea sistemului de probațiune din România prin implementarea unui management 

economico – financiar care să răspundă nevoilor actuale de dezvoltare ale sistemului 

naţional de probaţiune,  

informatizarea sistemului și consolidarea capacităţii administrative a instituției,  

dezvoltarea resurselor umane și promovarea standardelor etice şi de conduită anticorupție 

la nivelul sistemului naţional de probaţiune,  

îmbunătățirea serviciilor furnizate şi dezvoltarea de parteneriate pentru integrarea și 

valorificarea contribuției instituțiilor din comunitate sau expertizei internaționale în 

activitatea de probațiune. 

https://probatiune.just.ro/baza-institutiilor-din-comunitate/


 
 
Obiectivele acestui document strategic contribuie și la îndeplinirea uneia66 dintre măsurile 

cuprinse în Planul de acțiune 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. 

Criminalitatea de mediu 

La nivel naţional: 

În anul 2021, MJ a promovat și Guvernul a aprobat trei strategii naționale: Strategia 

națională împotriva criminalității organizate (SNICO) 2021-2024, aprobată prin Hotărârea 

Guvernului nr. 930/2021, Strategia Naţională Anticorupție (SNA) 2021-2025, aprobată prin 

Hotărârea Guvernului nr. 1269/2021 şi Strategia națională privind recuperarea creanțelor 

provenite din infracțiuni pentru perioada 2021 – 2025 – „Criminalitatea nu este profitabilă!”, 

aprobată prin Hotărârea Guvernului nr 917/2021. La acestea se adaugă, în 2022, Strategia 

de dezvoltare a sistemului judiciar (SDSJ) 2022 - 2025 şi planul de acţiune aferent acesteia, 

aprobate prin HG nr. 436/2022. În mod sinergic, aceste documente strategice tratează 

inclusiv domeniul infracționalității de mediu. 

În anul 2022, la inițiativa MJ, în cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație şi 

Justiţie s-a înființat un grup de lucru având ca obiect elaborarea unui ghid privind 

investigarea infracțiunilor săvârșite în legătură cu managementul deșeurilor. Activitatea 

acestui grup este în desfășurare. Este de așteptat ca în anul 2023 să fie finalizată elaborarea 

ghidului susmenționat.  

La nivel extern: 

În grupul de lucru COPEN este în curs de desfășurare un proces de Revizuire a Directivei 

2008/99/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind 

protecția mediului prin intermediul dreptului penal. În format UNODC, MJ a sprijinit, 

alături de Ministerul Public, organizarea la București de către Ministerul Mediului, Apelor şi 

Pădurilor şi Biroul ONU pentru Droguri şi Criminalitate (UNODC), în intervalul 27-29 

septembrie, a Atelierului regional pentru Europa de Sud-Est privind combaterea traficului 

de deşeuri. Ulterior acestui eveniment, România, prin Ministerul Public, a fost invitată de 

UNODC să susțină o intervenție la evenimentul intitulat „Combating waste trafficking 

through legal responses”, organizat la Viena, în data de 5 octombrie 2022,  în marja 

Conferința Părților (COP) la Convenția Națiunilor Unite pentru Combaterea Criminalității 

Organizate Transfrontaliere (UNTOC). 

Protecția victimelor infracțiunilor 

În concordanță cu angajamentele asumate în programul de guvernare referitoare la 

victimele infracțiunilor, MJ a coordonat discuțiile cu cei mai importanți actori din domeniu 

în cadrul Grupului de lucru dedicat. În cadrul celor trei reuniuni organizate din noiembrie 

2021 până în prezent, au fost abordate probleme precum: cooperarea interinstituțională, 

formarea profesională a specialiștilor ce interacționează cu victimele minore sau elaborarea 

unor instrumente unitare de lucru în cauzele cu minori abuzați sexual. Ca element 
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suplimentar de protecție a minorilor, la propunerea MJ, adresată reprezentanților medicinei 

legale, au fost întreprinse demersuri pentru eliminarea practicii testelor de virginitate la 

solicitarea persoanelor interesate. Totodată, MJ a menținut un dialog permanent cu 

reprezentanții CSM și PICCJ, promotori ai unor proiecte finanțate din fonduri nerambursabile 

ce au în componență și un obiectiv de amenajare a unor camere de audiere dedicate 

minorilor, astfel încât să se asigure o distribuție geografică cuprinzătoare a acestora, la 

nivelul tuturor județelor țării. Pe viitor, MJ va urmări continuarea discuțiilor în cadrul 

acestui forum, precum și inițiativele de dotare a instanțelor și parchetelor cu camere pentru 

minori, astfel încât să existe cel puțin o cameră în fiecare județ. 

SNA 2021-2025 

Ministerul Justiției a asigurat elaborarea Strategiei Naționale Anticorupție (SNA) 2021 - 2025 

în urma unui amplu proces de consultare cu sectorul public, societatea civilă și mediul de 

afaceri din România, această fiind aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1.269 din 17 

decembrie 2021. 

Potrivit celor asumate prin programul de guvernare, politicile promovate prin strategie sunt 

corelate cu instrumentele internaționale anticorupție la care România este parte, atât din 

perspectiva recomandărilor existente cu privire la obiectivele acesteia, precum şi cu privire 

la monitorizarea implementării. În acest context, amintim că implementarea SNA 2021-2025 

este subsumată unui dublu proces de monitorizare sub egida Comisiei Europene, respectiv 

în cadrul MCV/RoL, precum şi în cadrul PNRR.  

În anul 2022 Ministerul Justiției, prin Secretariatul Tehnic al SNA, a menținut un dialog 

permanent cu actorii implicați în implementarea Strategiei și a oferit îndrumări instituțiilor 

care au solicitat acest lucru; primul raport anual referitor la implementarea strategiei, 

aferent ciclului 2021-2022, va fi elaborat în primul trimestru al anului 2023. 

SNRSPPL 2020-2024 

În perioada de referinţă, MJ a asigurat președinția Comitetului interministerial (CI) pentru 

coordonarea şi implementarea Strategiei naționale de reintegrare socială a persoanelor 

private de libertate (SNRSPPL) 2020-2024, în acord cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 

430/2020 privind aprobarea documentului menţionat. Membrii CI au continuat demersurile 

necesare adoptării măsurilor prevăzute în Planul naţional de implementare, dintre care 

amintim următoarele: (a) revizuirea şi reintroducerea în circuitul de avizare a Metodologiei 

intervenţiilor interinstituţionale pentru facilitarea reintegrării sociale în perioada post-

detenţie; (b) pilotarea proiectului TABOR de către ANP în colaborare cu Biserica Ortodoxă 

Română, în penitenciarele Baia Mare, Galaţi şi Ploieşti, avându-se în vedere construirea 

unor reţele de sprijin comunitar pentru persoanele liberate; (c) implicarea patronatelor în 

vederea creşterii incluziunii persoanelor private de libertate şi a celor liberate în piaţa 

muncii.  

GRECO 

"Legile justiţiei" au fost adoptate de către Senat, în calitate de cameră decizională, la data 

de 17.10.2022, în procesul de elaborare a acestora fiind avute în vedere inclusiv 

Recomandările GRECO adresate RO în runda a patra, rundă dedicată prevenirii corupţiei cu 

privire la membrii Parlamentului şi cu privire la judecători şi procurori. În cadrul reuniunii 



 
 
din decembrie a.c., RO va putea prezenta noile prevederi din "legile justiţiei" relevante din 

perspectiva a patru recomandări GRECO referitoare la judecători şi procurori, care vizează: 

procedura pentru numirea în şi revocarea din funcţiile cele mai înalte din parchet, structura 

de personal a instanțelor și parchetelor, independența procurorilor și răspunderea 

magistraților pentru erori judiciare. 

Traficul de persoane 

Ministerul Justiției (MJ) şi-a asumat exercitarea unui rol activ în angrenajul instituțional de 

reacție împotriva fenomenului, cu maximizarea exercitării competenței legale în materia 

traficului de persoane, asigurând participarea în cadrul tuturor formatelor naţionale pe 

marginea subiectului tarficului de persoane. În acest sens, menţionăm implicarea în lucrările 

Comitetului de monitorizare al Strategiei naționale împotriva traficului de persoane 2018-

2022 (SNITP), Grupului de lucru pentru monitorizarea implementării măsurilor de protecție 

și asistență a victimelor traficului de persoane, Grupului de lucru grup de lucru privind 

prevenirea exploatării sexuale, abuzurilor şi a riscurilor asociate traficului de persoane 

strămutate din Ucraina.  

În formatele internaţionale în materie, MJ asigură reprezentarea constantă în formate de 

lucru ale Convenției Națiunilor Unite privind combaterea criminalității organizate 

transnaționale (UNTOC), cum ar fi Conferința Părților la UNTOC, grupul de lucru 

interguvernamental stabilit pentru funcţionarea mecanismului de evaluare a implementării 

UNTOC şi a Protocoalelor adiţionale, grupurile de lucru pe marginea problematicii traficului 

de persoane şi a cooperării internationale.  În contextul demarării primului ciclu de evaluare 

a implementării UNTOC în statele părţi, România acţionează în dublă calitate, atât ca stat 

evaluator, cât şi ca stat evaluat. 

Aderarea la OCDE și cooperarea cu mediul de afaceri 

În cursul anului 2022, MJ a sprijinit eforturile Guvernului României de aderare la Organizația 

pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) prin asumarea unei conduite pro-active 

de implicare în activitățile derulate în context OCDE. Activitatea MJ s-a materializat în anul 

2022 în acțiuni, precum: derularea de proiecte în parteneriat cu OCDE, participarea la 

reuniunile și inițiativele formatelor de lucru ale OCDE din domeniul integrității și 

anticorupției, transmiterea contribuțiilor solicitate de Secretariatul General al Guvernului 

în vederea continuării procesului de aderare la Organizație și participarea activă la 

activitățile Comitetului interministerial pentru relația României cu OCDE.  

Ministrul Justiției a semnat scrisoarea oficială care formalizează solicitarea RO de aderare 

la Convenția anti-mită a OCDE, care a fost ulterior expediată către organizație la începutul 

lunii octombrie. Ulterior, Secretarul General al OCDE a comunicat autorităților române că 

scrisoarea transmisă de MJ este o confirmare a angajamentului RO de a promova buna 

guvernare și statul de drept în conformitate cu standardele și bunele practici ale OCDE.   

MJ a continuat colaborarea cu mediul de afaceri în România, mai ales în contextul 

implementării Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025. În acest context, este de 

remarcat continuarea colaborării active cu AmCham – Camera de Comerț Americană în 

România în vederea promovării schimbului de bune practici între mediul de afaceri privat și  

Compartimentului Publicitate Mobiliară 



 
 
I. Activități realizate 

1. Legislaţie: Actualizarea legislației secundare și terțiare în domeniul RNPM în vederea 

asigurării desfășurării în bune condiții a activității de publicitate mobiliară:  

elaborarea proiectului de HG privind adoptarea Regulamentului de organizare și funcționare 

a Registrului, respectiv, abrogarea HG nr. 802/1999 privind adoptarea Regulamentului 

pentru organizarea și funcționarea Arhivei Electronice de Garanții Reale Mobiliare: 

Stadiu: proiectul de hotărâre este în curs de publicare spre dezbatere publică şi consultare 

interinstituţională; 

modificarea OMJ nr. 3431/C/2019 pentru aprobarea formularelor de avize de înscriere 

privind înregistrările efectuate în Registrul Național de Publicitate Mobiliară și a 

instrucțiunilor de completare a acestor formulare. 

Stadiu: procedura de dezbatere publică a fost finalizată, urmând a fi transmis spre aprobare 

conducerii ministerului; 

a fost aprobat Ordinul ministrului justiției nr. 1597/C/08.04.2022 privind aplicarea art. 69 

din Regulamentul pentru organizarea și funcționarea Arhivei Electronice de Garanții Reale 

Mobiliare, adoptat prin Hotărârea Guvernului nr. 802/1999, cu modificările și completările 

ulterioare. 

2. Upgrade-ul infrastructurii IT ce deservește Registrul Național de Publicitate Mobiliară, 

în colaborare cu compartimentele competente la nivelul Ministerului Justiției și cu 

consultarea Corpului Operatorilor Registrului Național de Publicitate Mobiliară, finanțarea 

fiind asigurată din sursele proprii ale Registrului.  

 Stadiu: s-au stabilit specificațiile tehnice ale echipamentelor care urmează a fi 

achiziționate, în prezent fiind în curs de elaborare documentaţia de achiziţie publică. 

II. Perspective 

Finalizarea legislației secundare și terțiare prevăzute la pct. I.1., precum și achiziționarea, 

instalarea și punerea în funcțiune a noilor echipamente informatice aferente Registrului. 

Direcția Tehnologia Informației 

Ținând cont de portofoliul profesional și atribuțiile Direcției tehnologia informației, definite 

de art. 195 alin. (1) pct. 1 din Regulamentul de organizare și funcționare a Ministerului 

Justiției (ROF MJ), aprobat prin O.M.J. nr. 1973/C din 6 mai 2021, specialiștii IT din cadrul 

compartimentului și-au concentrat atenția pe îndeplinirea cu succes a misiunilor specifice: 

(i) administrarea rețelei locale, a rețelei WAN și VPN; (ii) elaborarea, implementarea și 

monitorizarea politicilor de securitate la nivel de domeniu; (iii) suport tehnic de 

specialitate; (iv) administrare baze de date; (v) dezvoltare și administrare aplicații aflate 

în exploatare etc. 

În raport cu atribuțiile ce îi revin din cooperarea la nivelul UE, cu sprijinul compartimentelor 

de resort din cadrul ministerului și în limita mandatelor de reprezentare, Direcția tehnologia 

informației: (i) a participat la reuniunile periodice ale Grupului de lucru e-Law (E-Justice) 

de la nivelul Consiliului Uniunii Europene; (ii) a administrat și actualizat informațiile 



 
 
publicate în fișele de țară pentru Portalul european e-Justiție (i.e. e-justice.europa.eu); 

(iii) a asigurat, instalat și configurat infrastructura IT&C necesară implementării sistemului 

pentru schimbul sigur de informații în dreptul civil și penal (i.e. nod e-CODEX MJ); (iv) a 

efectuat configurările necesare operaționalizării platformei e-EVIDENCE.  

În virtutea atribuțiilor specifice, conform prevederilor art. 195 alin. (1) pct. 2 lit. i) din ROF 

MJ și în limita mandatelor de reprezentare, Direcția tehnologia informației a participat la 

ședințele tehnice ale Comitetului pentru E-guvernare și Reducerea Birocrației având ca 

obiect, printre altele, elaborarea Catalogului Național al Serviciilor Publice, respectiv 

evaluarea nivelului de maturitate digitală a instituțiilor din administrația publică centrală. 

Relativ la managementul resurselor umane, în intervalul de raportare: (i) au fost declanșate 

proceduri de recrutare pentru ocuparea posturilor vacante de specialist IT din cadrul 

aparatului propriu al Ministerului Justiției, fiind ocupat un post în cadrul Serviciului Centrul 

suport pentru utilizatorii sistemului de management al resurselor, resp. rămânând 

neocupate un număr de 8 posturi (38% din totalul de posturi prevăzute în schemă); (ii) s-au 

asigurat condițiile privind participarea la cursuri de perfecționare în domeniul IT&C pentru 

doi specialiști IT din cadrul aparatului propriu al Ministerului Justiției, resp. șase specialiști 

IT din cadrul compartimentelor de specialitate ale instanțelor de judecată. 

În intervalul de referință, cu excepția lucrărilor care au un caracter multianual (i.e. 

subsecvente proiectelor, achizițiilor (re)curente etc.), Direcția tehnologia informației a 

gestionat și soluționat un număr de 930 lucrări, aproximativ 45% din acestea în relația cu 

instanțele judecătorești, principalele activități fiind subscrise implementării proiectelor 

IT&C, astfel cum este redat în continuare. 

Situația proiectelor: 

ECRIS IV 

Exceptând operațiunile specifice de monitorizare și asigurare a disponibilității serviciilor 

aferente portalului instanțelor de judecată, portal.just.ro, lucrările având ca obiect 

operațiuni subsecvente și/sau complementare la nivelul acestuia au vizat: (i) punerea în 

aplicare a dispozițiilor instanțelor de judecată cu privire la ștergerea datelor replicate, (ii) 

emiterea unor puncte de vedere privind utilizarea aplicației ECRIS în raport cu mecanismele 

disponibile pentru anonimizarea datelor cu caracter personal; (iii) actualizarea ATLAS-ului 

judiciar în vederea alinierii la prevederile Hotărârii Plenului Consiliului Superior al 

Magistraturii nr. 102 din 10 iunie 2021, publicată în Monitorul Oficial Partea I nr. 625 din 

25.06.2021, cu modificările și completările ulterioare, (iv) răspunsuri la petiții și solicitări 

de informare publică cu privire la durata de retenție a datelor etc. 

Luând seamă de deciziile Comisiei de actualizare a nomenclatoarelor aferente aplicației 

ECRIS și a celorlalte aplicații cu specific judiciar, constituită prin OMJ nr. 229/C/28.01.2011, 

respectiv Decizia președintelui CSM nr. 327/21.03.2011, în baza contractului de servicii nr. 

6/114337 din 19.01.2022, au fost dezvoltate, testate și aplicate un număr de 5 (cinci) patch-

uri pentru aplicația de gestiune informatică a dosarelor aflate pe rolul instanțelor de 

judecată. 

Prin NI nr. 1/32943/2022 din 19.04.2022 a fost aprobat calendarul privind implementarea 

patch-urilor ECRIS IV, fiind vizate și: (i) aplicare procedură IE Mode over Edge (comunicată 



 
 
instanțelor la 12.05.2022), (ii) dezvoltare, testare și aplicare patch privind formula de calcul 

a complexității stabilită prin HCSM nr. 609/2016 (în lucru), (iii) implementare soluție privind 

funcționarea aplicației în sistem virtualizat. 

ECRIS V 

În luna decembrie 2021: 

Forma finală a Caietului de Sarcini privind achiziția antereferită a fost transmisă 

partenerilor de proiect, i.e. CSM și MP, la 07.12.2021, viz. NI 114/46833/2020. Acordul 

asupra conținutului de sarcini agreat la nivel tehnic a fost comunicat prin adresele CSM nr. 

2/2492/2021 din 16.12.2021, respectiv MP nr. 1541/C/17.12.2021. Astfel, la 28.12.2021 

documentația a fost înaintată Comitetului Tehnico-Economic pentru Societatea 

Informațională (ADR) în vederea programării sesiunii de susținere a proiectului în scopul 

obținerii avizului CTE aferent achiziției. 

În luna ianuarie a.c.: 

04.01.2022 – susținerea proiectului și a documentației de achiziție la Ședința CTE 

13.01.2022 – emitere OMJ nr. 102/C privind modificarea echipei de management a 

proiectului 

14.01.2022 – CTE emite avizul pozitiv nr. 26CTE din 14.01.2022 

În luna februarie a.c.: 

17.02.2022 – emitere OMJ nr. 562/C privind constituirea echipei de evaluare a ofertelor 

pentru atribuirea contractului, resp. publicare anunț participare nr. CN1039379 

În luna martie a.c.: 

14.03.2022 – prelungire termen depunere oferte, i.e. până la 18.04.2022 

24.03.2022 – a fost transmis, pentru punct de vedere și contribuție, propunerea MJ de 

răspuns consolidat la primul set de solicitări de clarificare (i.e. transmise de operatorii 

economici în perioada 07-29.03.2022) 

În luna aprilie a.c.: 

01.04.2022 – urmare a răspunsurilor formulate de PÎCCJ și CSM, a fost încheiată minuta 

privind demersurile întreprinse pentru elaborarea răspunsurilor la întrebările de clarificare, 

forma consolidată fiind transmisă DE în vederea publicării în SEAP 

12.04.2022 – a fost transmis DE răspunsul consolidat la cel de-al 2-lea set de solicitări de 

clarificare (i.e. transmise de operatorii economici în perioada 01-07.04.2022) 

18.04.2022 – a avut loc ședința de deschidere a ofertelor și a început procedura de evaluare 

a ofertei depuse  

În intervalul mai – noiembrie 2022 

urmare a finalizării procedurii de evaluare a ofertelor depuse, au fost parcurse demersurile 

privind asigurarea cadrului normativ necesar derulării contractului de prestări servicii 



 
 
Auditul extern al sistemului de repartizare aleatorie a cauzelor din ECRIS 

În baza adresei nr. 18292/2022/02.03.2022, respectiv a nominalizărilor transmise de CSM și 

ÎCCJ, la 01.04.2022, prin OMJ nr. 1473/C, a fost actualizată componența Grupului de lucru 

având drept scop pregătirea termenilor de referință pentru derularea auditului extern. 

Astfel, prin NI nr. 3/35846/2022 din 23.05.2022, au fost aprobați (i.e. la nivel SdS 

coordonator) și înaintați Direcției Economice din cadrul MJ, „Termenii de referință pentru 

întocmirea caietului de sarcini în vederea achiziției de servicii de auditare externă IT – 

sistemul de repartizare aleatorie a cauzelor pe completuri de judecată – ECRIS”. 

Dosarul Electronic Național 

În raport cu prevederile art. 118 alin. (4) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea 

judiciară, republicată, cu modificările și completările ulterioare, respectiv ale art. 41 din 

Legea nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanțelor 

judecătorești și al parchetelor de pe lângă acestea și al personalului care funcționează în 

cadrul Institutului Național de Expertize Criminalistice, cu modificările și completările 

ulterioare, în aplicarea dispozițiilor art. 154 și 155 pct. 5 lit. i) din O.M.J. nr. 120/C/2011 

pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Ministerului Justiției, 

actualizat, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu cele ale art. 1 alin. (2) 

din O.M.J. nr. 799/C/2022 privind stabilirea atribuțiilor generale pentru specialiștii IT ce își 

desfășoară activitatea în instanțele judecătorești, prin OMJ nr. 3882/C din 19.07.2021 a fost 

constituit Grupul de lucru pentru identificarea soluției tehnice optime pentru 

implementarea Dosarului Electronic Național. 

Activitatea de analiză, proiectare, dezvoltare și testare a specialiștilor IT cooptați în GL 

antereferit s-a materializat în versiunea DEN disponibilă, i.e. în versiune pilot, la 

den.just.ro. 

În intervalul mai – noiembrie 2022 

analizând posibilitatea exploatării la nivel național a unei aplicații software nedegrevată de 

sarcinile cu privire la drepturile patrimoniale de autor DTI, cu sprijinul DC, a transmis 

autorilor soluției informatice DEN declarația privind cesiunea drepturilor patrimoniale de 

autor; 

în măsura în care specialiștii IT din cadrul Tribunalului Arad nu au semnat această 

declarație, au fost întreprinse demersurile administrative privind actualizarea GL constituit 

prin OMJ nr. 3882/C/2021 (cu reprezentanți ai CSM) și reluarea procedurii de analiză și 

dezvoltare a DEN. 

eCODEX 

Începând cu luna mai 2021 a fost instalată și configurată platforma pilot e-EVIDENCE, la 

03.02.2022 derulându-se, cu succes, testele de conformanță. Ulterior, la 04.05.2022, s-au 

derulat activitățile specifice de follow-up (i.e. alinierea la ultimele versiuni ale sistemelor 

suport) în vederea roll-out-ului în mediul de producție. 



 
 
Specialiștii IT din cadrul DTI au procedat la configurarea, în mediu virtual, a mediilor de 

producție, urmând ca acestea să fie transferate pe infrastructura IT&C achiziționată prin 

PNRR și dedicată acestui scop. 

PNRR 

Virtualizarea ECRIS IV 

De la momentul obținerii avizului pozitiv nr. 584CTE din 02.08.2021 derularea procedurii de 

achiziție a fost amânată la nivelul Direcției Economice (i.e. opinând că se impune 

desemnarea MJ ca UAC) . 

Astfel, documentația de atribuire DF1137449 pregătită de MJ pentru procedura cu obiectul 

„Achiziție infrastructură hardware și a software-ului de bază necesară pentru virtualizarea 

și centralizarea aplicației ECRIS 4 și implementarea Dosarului Electronic Național” a fost 

transmisă în SICAP în data de 10.02.2022. 

În urma acomodării observațiilor ANAP cu privire la documentația de atribuire, anunțul de 

participare CN1040907 a fost publicat în SEAP la 31.03.2022. 

Demersurile întreprinse pentru elaborarea răspunsurilor la întrebările de clarificare 

formulate de operatorii economici cu privire la documentația de atribuire au fost 

consemnate în minuta ședinței din 29.04.2022.  

Astfel, la 04.05.2022 au fost publicate eratele privind extinderea termenul limită de 

depunere a ofertelor (i.e. de la data de 16 mai 2022 până la data de 24 mai 2022), forma 

consolidată a răspunsului la solicitările de clarificare fiind comunicat DE la 13.05.2022. 

În intervalul de referință, din ofertele depuse a fost declarată câștigătoare una singură (LOT 

1), la data prezentei:  

LOT 1 – contract pe circuit de avizare; 

LOT 2 – documentație de achiziție în procedură de avizare internă. 

În paralel, DTI a răspuns apelului necompetitiv de proiecte PNRR/2022/C.7/I.4/1, proiectul 

„Virtualizarea și centralizarea aplicațiilor specifice sistemului judiciar” a parcurs cu succes 

etapa de evaluare tehnică și financiară. Acesta a obținut 95 de puncte, fiind depășit pragul 

minim de calitate (60 de puncte) și fiind astfel selectat spre finanțare. 

Centru de date dedicat sectorului de justiție 

Prin NI nr. 2/103619/2021/06.12.2021, prin care a fost aprobat demersul privind 

identificarea unui tip de parteneriat care să permită realizarea jalonului PNRR. Astfel, în 

baza raportului 1/15372/2022/21.02.2022 privind evaluarea de ansamblu a facilităților 

centrelor/camerelor de date existente din sistemul judiciar în contextul anticipat al 

sistemului digital ECRIS V, a adresei STS nr. 2377765/02.02.2022, respectiv a NI nr. 

3/15712/2022/07.03.2022, a fost aprobată inițierea demersurilor în vederea găzduirii 

echipamentelor dedicate sistemului judiciar în centrele de date ale STS. 

La 16.05.2022, delegația MJ (compusă din SdS coordonator al DTI, personal DTI și DPE, resp. 

reprezentanți ai PÎCCJ și CSM) au participat la întâlnirea cu reprezentanții STS, întâlnire ce 

a vizat stabilirea detaliilor juridice și tehnice necesare încheierii unui acord 



 
 
interinstituțional, i.e. în raport de prevederile legale aplicabile PNRR (OUG nr. 155/2020, 

OUG nr. 124/2021 și OUG nr. 209/2022), în scopul amenajării unui centru de date și a unui 

nod BCDR destinate găzduirii infrastructurii IT&C dedicate sistemului judiciar. 

În perioada mai-noiembrie a.c. a fost menținut un dialog constant între instituțiile partenere 

în scopul definirii termenilor de referință pentru acordul interinstituțional, respectiv în 

vederea întocmirii cererii de finanțare PNRR. 

Camere tehnice 

În baza raportului 1/15372/2022 din 21.02.2022 privind evaluarea de ansamblu a facilităților 

centrelor/camerelor de date existente din sistemul judiciar în contextul anticipat al 

sistemului digital ECRIS V (CSI-1-2B), urmare a aprobării NI nr. 3/15712/2022, DTI a transmis 

DE/Serviciul Investiții NI nr. 6/15712/2022 din 18.03.2022 privind declanșarea lucrărilor de 

investiții pentru amenajarea unor camere tehnice (i.e. MJ – nod principal, resp. Tribunalul 

Covasna – nod secundar, BCDR). 

Ulterior, la 04.05.2022, DTI a înaintat DE documentația tehnică specifică (i.e. Nota 

conceptuală și Tema de proiectare) în vederea parcurgerii etapelor specifice unor lucrări 

de investiții. 

În perioada mai-noiembrie a.c. a fost menținut un dialog constant între instituțiile partenere 

în scopul definirii termenilor de referință pentru acordul interinstituțional, respectiv în 

vederea întocmirii cererii de finanțare PNRR. 

Upgrade tehnologic 

La nivelul DTI au fost elaborate specificațiile tehnice minimale și matricile de neutralitate 

pentru liniile de investiții 6-10 din PNRR, i.e. upgrade tehnologic pentru stații de lucru și 

laptop-uri, echipamente tip videoconferință, echipamente de imagistică, resp. soluție de 

comunicații unificată – VoIP. 

Documentația a parcurs circuitul de avizare intern și interinstituțional (i.e. aviz CTE). 

Ulterior, a fost întocmită și depusă cererea de finanțare PNRR. 

Totodată, în vederea acomodării cadrului legislativ privind derularea achizițiilor de către 

MJ, în calitate de lider, centralizat pentru instituțiile subordonate, DE, DTI și DPE au înaintat 

MIPE o adresă în acest sens. 

VoIP și server corespondență electronică 

A fost întocmită cererea de finanțare pentru proiectul de upgrade tehnologic al 

infrastructurii de telecomunicații (telefonie fixă și server de corespondență electronică) 

pentru Ministerul Justiției – aparat central. 

Upgrade tehnologic Registrul Național ONG 

Cu sprijinul DPE a fost întocmită documentația în vederea fazării proiectului privind 

upgrade-ul tehnologic RN ONG cu mecanismul de sprijin tehnic al Comisiei Europene. 

 

 



 
 
RNPM 

În perioada de referință, cu sprijinul specialiștilor IT CO RNPM au fost dezvoltate, testate și 

aplicate un număr de 3 (trei) patch-uri pentru aplicația Client Registru RNPM. 

Exceptând activitățile recurente de monitorizare și mentenanță la nivelul infrastructurii 

IT&C ce deservește RNPM, în primul weekend al fiecărei luni calendaristice se derulează 

procedurile privind arhivarea avizelor stinse. 

Au fost elaborate specificațiile tehnice minimale și matricea de conformitate pentru 

upgrade-ul tehnologic a infrastructurii IT ce deservește RNPM.  

Până la finalizarea upgrade-ului tehnologic antereferit, sp. IT DTI, cu avizul CPM, și sp. IT 

CO, au configurat infrastructura de înscriere a avizelor în 3 noduri, urmând ca la sf. lunii 

noiembrie să fie lansat releas-ul Aplicației Client RNPM care va permite acest lucru. 

GPL 

De la operaționalizarea componentei Registratură Unică (01.01.2022) au fost dezvoltate, 

testate și aplicate un număr de 6 (șase) patch-uri destinate atât optimizării performanțelor 

operaționale, cât și acomodării unor solicitări punctuale formulate de utilizatori (eng. 

change request). 

Alte lucrări/dosare (caracter administrativ): 

Ghid privind folosirea infrastructurii și serviciilor IT de către angajații din Ministerul Justiției 

v1.0, aprobat și diseminat prin NI nr. 22/100895/2021/22.12.2022 

OMJ nr. 799/C/01.03.2022 privind stabilirea atribuțiilor generale pentru specialiștii IT și 

specialiștii IT-șef ce își desfășoară activitatea în instanțele judecătorești 

Analiza nevoilor de formare (consultări cu specialiștii IT-șef CA) în vederea definirii ToR-ilor 

pentru asistență tehnică în vederea formării profesionale a specialiștilor IT (i.e. negociere 

BM/JISP) 

Demersuri privind constituirea unui Grup de lucru pentru dezvoltarea unei soluții 

informatice de transcriere audio în text, în timp real, pentru consemnarea declarațiilor în 

timpul ședințelor de judecată (viz. art. 323 alin. (1) din Legea nr. 134/2010privind Codul de 

procedură civilă, republicată, cu modificările și completările ulterioare) 

Grupul a fost constitui în baza OMJ 3959/C/2022. Raportul de analiză privind dezvoltarea 

unei aplicații speech2text dedicată sistemului judiciar are termen de predare decembrie 

2022. Pe baza acestui raport urmând a fi întocmită cererea de finanțare PNRR. 

Demersuri privind implicarea experților Băncii Mondiale în atingerea obiectivelor stabilite 

în Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta C7 – Transformare Digitală. 

Au fost centralizate informațiile privind capacitatea instituțională cross-sector (HR, 

descriere HL infrastructură IT&C și aplicații existente). 

Se derulează etapa de analiză a capacității administrative sub aspect al componentelor 

specifice securității tehnologiei informației. 



 
 
Demersuri privind îndeplinirea Obiectivului specific 8.3 din Strategia de dezvoltare a 

sistemului judiciar 2022-2025 (H.G. nr. 436/2022), respectiv inițierea unui proiect de 

propunere legislativă privind suplimentarea numărului de posturi din organigrama DTI. 

Propunere de inițiativă legislativă pe circuitul de avizare. 

Asigurarea mecanismelor pentru alinierea la prevederile Legii nr. 114/2021 

Asigurarea infrastructurii IT&C pentru lucrul remote (VPN): 

achiziție licențe și configurare pachet instalare aplicație client 

elaborarea și diseminarea noii proceduri privind accesul remote (VPN) la infrastructura IT&C 

a Ministerului Justiției 

Având în vedere NI nr. 134/2045/2022/20.06.2022, respectiv obiectivul specific nr. 4.5 din 

SNA 2021-2025 și măsura subsecventă nr. 4.5.8, pe de o parte, și măsura nr. 4.3.6 din CPI 

pentru anul 2022, pe de altă parte, datele referitoare la procedura „Achiziție licențe, 

laptopuri și stații de lucru (PC-uri) echipate complet” (CN 1043230) au fost prelucrate în 

formatul comun de date JSON în vederea publicării conform standardului de date pentru 

contracte deschise (OCDS). Forma pentru publicare se găsește aici: 

https://www.just.ro/ocds/ 

Gestionarea procedurilor de achiziții cu specific IT&C, altele decât cele aferente proiectelor 

enumerate anterior 

Față de acestea, enumerăm și activitățile recurente stabilite prin fișa postului pentru 

specialiștii IT din cadrul Direcției Tehnologia informației, după cum urmează: 

administrate infrastructură IT&C  (e.g. WAN, LAN, servere, aplicații, sisteme de gestiune a 

bazelor de date etc.) 

operațiuni la nivel de domeniu (i.e. administrare conturi, grupuri de distribuție și securitate) 

activități de suport (e.g. RMS, serviciu de corespondență electronică, organizare 

videoconferințe, actualizare pagină web etc.) 

monitorizare și răspuns, după caz, la incidente de securitate cibernetică, resp. derulare 

campanii de conștientizare 

Direcția Programe Europene 

Activitatea de Operator de Program67 pentru programul ”Justiție” aferent Mecanismului 

Financiar Norvegian 2014-2021  

Programul Justiție are o alocare financiară de ap. 57,3 mil. de Euro destinată, în principal, 

finanțării de proiecte pre-definite68 în următoarele 4 domenii de interes: (1) servicii 

                                                             
67 Operatorul de Program are responsabilități asemănătoare autorităților de management care gestionează fondurile 

structurale, fiind responsabil cu pregătirea şi gestionarea programului de finanțare   
68   Proiecte strategice, aprobate de statul donator fie prin Memorandumul de Înțelegere, fie prin Acordul de Program, 

implementate de instituții publice relevante pentru domeniul de intervenție și derulate, de regulă, în parteneriat cu instituții 

omoloage din statul donator sau cu organizația internațională parteneră.    

 

https://www.just.ro/ocds/


 
 
corecționale (sistemul penitenciar și cel de probațiune); (2) eficiența și eficacitatea 

sistemului judiciar, consolidarea statului de drept; (3) violența domestică, (4) buna 

guvernanță. 

Programul are o rată de contractare a proiectelor de 100%. În materie financiară, până în 

prezent, s-au făcut plăți către proiecte de ap. 21,5 mil. de Euro, instituțiile beneficiare 

transmițând spre verificare către Operator cheltuieli de ap. 7,6 mil. de Euro din care au fost 

autorizate aproximativ 4.9 mil de Euro.  

În acest moment, în portofoliul programului Justiție, se află în implementare 10 proiecte 

având ca beneficiari Administrația Națională a Penitenciarelor (4 proiecte), Consiliul 

Superior al Magistraturii (1 proiect), Agenția Națională pentru Egalitate de Șanse între 

Femei și Bărbați (2 proiecte), Ministerul Justiției (1 proiect), Parchetul de pe lângă Înalta 

Curte de Casație și Justiție (2 proiecte).  

În perioada 23.05-04.11.2022 Autoritatea de Audit pentru Mecanismul Financiar Norvegian 

a derulat misiunea de audit de operațiuni pentru programul Justiție, prin care s-a confirmat 

că procesele de verificare și autorizare a cheltuielilor declarate de promotori funcționează 

în mod corespunzător la nivelul Operatorului de program, nefiind constatate niciun fel de 

deficiențe.  

Proiecte finanțate prin instrumente financiare ale UE  

Fonduri Structurale (Programul Operațional Capacitate Administrativă – final implementare 

program decembrie 2023). 

La  acest moment se află în implementare 3 proiecte care beneficiază de finanțare POCA și 

care urmăresc: dezvoltarea sistemului ECRIS; realizarea unui ghid al specializărilor 

expertizei tehnice judiciare; realizarea analizei funcționale a sistemului judiciar și ulterior 

a strategiei de dezvoltare a sistemului judiciar, cu sprijinul Băncii Mondiale (BM). 

Implementarea PNRR 

Problematica PNRR pentru sistemul judiciar vizează: 

Îndeplinirea jaloanelor si țintelor 

În anul 2022, Ministerul Justiției are de îndeplinit 4 jaloane, alocate cererilor de plată (CP) 

2 și 3. 

Astfel, 3 jaloane sunt incluse în CP2, respectiv J 421 Intrarea în vigoare a hotărârii de 

guvern de aprobare a strategiei de dezvoltare a sistemului judiciar 2022-2025 (T1 2022), J 

430 - Intrarea în vigoare a legii de transpunere a Directivei privind protecția avertizorilor 

(T1 2022) și J 422 - Intrarea în vigoare a legii de modificare a atribuțiilor Agenției Naționale 

de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate (T2 2022). 

Dintre jaloanele enumerate anterior, singurul neatins până în prezent este J430 - Intrarea 

în vigoare a legii de transpunere a Directivei privind protecția avertizorilor, deși proiectul 

de Lege privind protecția avertizorilor în interes public a fost adoptat de Guvern în data de 

25.03.2022 și transmis Parlamentului pentru dezbatere. 



 
 
Un jalon este inclus în CP3, respectiv J 424 Modificarea Codului penal și a Codului de 

procedură penală. Acesta se află în curs de îndeplinire, având ca termen de atingere, finalul 

anului 2022.  

Contractarea investițiilor  

Ministerul Justiției a lansat în data de 20.06.2022, prin publicarea pe site-ul instituției un 

apel de proiecte necompetitiv pentru investițiile aflate în coordonarea sa, respectiv 

digitalizarea sistemului judiciar, construcția a 3 instanțe de judecată și a 5 depozite pentru 

bunurile indisponibilizate aflate în gestiunea ANABI, cu o alocare financiară nerambursabilă 

de 217,53 milioane de euro. 

Apelul este deschis până în data de 16.12.2022, orele 23:59, termen limită ce poate fi 

prelungit dacă va fi necesar. Până în prezent au fost depuse zece aplicații de proiect, de 

instituții precum Ministerul Justiției (prin Direcția Tehnologia Informației), Agenția 

Națională de Integritate, Autoritatea Naționala pentru Cetățenie, Parchetul de pe lângă 

Înalta Curte de Casație și Justiţie, Oficiul Naţional al Registrului Comerțului. Dintre acestea, 

în cazul unui proiect depus de către Ministerul Justiției, a fost semnat ordinul de finanțare 

(în data de 19.10.2022), restul aplicațiilor depuse fiind în prezent în curs de evaluare. 

Funcționarea Unității de Coordonare a Reformelor și Investițiilor din PNRR în cadrul MJ  

Unitatea de Coordonare a Reformelor și Investițiilor din PNRR, constituită prin OMJ 

307/31.01.2022, funcționează în mod corespunzător, nefiind formulate recomandări 

specifice ale Autorității de audit. 

4. Dezvoltarea unui nou program de finanțare destinat sistemului judiciar prin accesarea 

finanțării nerambursabile elvețiene.  

Ca urmare a finalizării negocierilor privind Acordul cadru dintre Guvernul României și 

Consiliul Federal Elvețian privind cea de-a doua contribuție elvețiană, Ministerul Justiției a 

fost stabilit a îndeplini rolul de Operator de program pentru un nouă finanțare 

nerambursabilă acordată sistemului judiciar.  

Având o alocare de 10 mil. de franci elvețieni, noul program va avea două priorități 

tematice, respectiv combaterea criminalității organizate, a corupției și sprijinirea 

recuperării creanțelor provenite din infracțiuni, precum și consolidarea unui sistem de 

justiție prietenos copiilor.  

La nivelul Ministerului Justiției a început procesul intern de organizare pentru dezvoltarea 

și gestionarea noului program de finanțare. 

Direcția economică 

I. Activitatea de investiții  

Investiții derulate prin bugetul de stat: 

Bugetul aprobat prin Legea bugetului de stat pe anul 2022, nr. 317/2021, la Titlul XV „Active 

nefinanciare”, a fost în valoare de  257.257 mii lei credite de angajament și 111.069 mii lei 

credite bugetare. 



 
 
Prin Ordonanța Guvernului nr. 19/2022 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 

2022, bugetul aprobat la acest titlu a fost diminuat cu suma de 75.000 mii lei, credite 

bugetare. În urma analizei efectuate în vederea identificării obiectivelor/ lucrărilor de 

investiție/ dotărilor de unde pot fi operate disponibilizări, a rezultat posibilitatea diminuării 

fondurilor alocate atât pentru servicii de proiectare în diferite faze pentru care nu au fost 

încheiate contracte, cât și pentru dotările propuse a fi achiziționate de instanțele 

judecătorești și ONRC. 

Astfel, bugetul rectificat aprobat la Titlul XV „Active nefinanciare”, este în valoare de  

166.754 mii lei credite de angajament și 36.069 mii lei credite bugetare, repartizat astfel: 

obiective de investiții și lucrări de intervenții – un număr de 64 obiective - suma de 27.392 

mii lei; 

echipamente informatice și licențe, soft, sisteme de protecție, mobilier – suma de 8.652 

mii lei; 

fonduri care urmează a fi repartizate pe măsura apariției necesităților – 25 mii lei. 

Situația obiectivelor de investiții/ lucrări de intervenții cu o valoare individuală 

semnificativă alocată pentru anul 2022, se prezintă astfel: 

4 obiective/ lucrări sunt în etapa de execuție a lucrărilor:  

Judecătoria Sighetu Marmației - reparații capitale sediu – 5.835 mii lei, finalizat;  

Judecătoria Luduș – sediu nou pentru realizarea și finalizarea lucrărilor de execuție, termen 

finalizare estimat decembrie 2022 – 12.928 mii lei; 

Palatul de Justiție Brăila – lucrări de instalare două ascensoare - are alocată suma de 800 

mii lei; din cauza situației geopolitice si economice generată de războiul din Ucraina, 

termenul de livrare al motoarelor electrice este sfârșitul lunii noiembrie iar lucrarea va fi 

finalizată în luna decembrie. 

Tribunalul Brașov – sistem climatizare termen finalizare estimat decembrie 2022 – 1.520 

mii lei; 

un obiectiv care se află în faza de elaborare a Documentației de avizare a lucrărilor de 

intervenții: Palatul de Justiție Cluj - reparații capitale -  are alocată suma de 1.526 mii 

lei. 

Pentru accelerarea procesului investițional și eficientizarea sumelor alocate, au fost 

implementate următoarele măsuri: 

dispecerii de zonă au avut săptămânal discuții cu managerii economici și inginerii din 

instanțele judecătorești, au monitorizat graficul de execuție a lucrărilor, au  verificat 

variantele intermediare ale Notelor conceptuale, Temelor de proiectare și Documentațiilor 

de avizare a lucrărilor de intervenții în vederea transmiterii lor pentru avizare în cadrul 

ședințelor CTE;  

în perioada mai - octombrie, au fost organizate ședințe lunare la nivel de videoconferință/ 

format fizic,  cu toți managerii economici de la curțile de apel și cu cei de la tribunale în 

vederea efectuării unei analize generale a întregii problematici investiționale, la care au 



 
 
participat Secretarul de Stat coordonator, Secretarul General, Directorul Direcției 

Economice și personalul din cadrul Compartimentului Investiții; 

săptămânal a fost întocmită și actualizată Raportarea privind stadiul actual al lucrărilor de 

investiții pentru fiecare obiectiv/ lucrare în funcție de etapa în care se află (etapa de 

proiectare: NC+TP, SF/DALI, PT sau etapa de execuție a lucrărilor) la nivelul fiecărei curți 

de apel/ tribunal; 

au fost analizate propunerile de obiective de investiții noi (planurile de arhitectură, 

suprafețe rezultate) în funcție de Tk – ul aprobat, când CNI-ul a solicitat; 

a fost analizată execuția bugetară pentru fiecare obiectiv/ lucrare de investiție în vederea 

identificării de economii la nivelul instanțelor pentru disponibilizarea acestora cu ocazia  

primei rectificări bugetare; 

au fost analizate datele primite de la ordonatorii secundari și terțiari de credite, a fost 

efectuată o prioritizare a obiectivelor de investiții și a fost stabilit necesarul de fonduri care 

trebuie cuprins în proiectul de buget pe anul 2023; au fost întocmite și transmise 

formularele pentru Programul anual de investiții pe surse de titluri și estimările pentru anii 

2024-2026, cu încadrarea în limitele de cheltuieli stabilite pentru Ministerul Justiției la 

Ministerul Finanțelor. 

La data de 31 octombrie 2022, au fost efectuate deschideri de credite bugetare în sumă de 

27.032 mii lei, ceea ce reprezintă o execuție bugetară de 74,94% din bugetul aprobat pe 

anul 2022.  

Investiții derulate prin Compania Națională de Investiții 

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

în baza Memorandumului cu tema: „Programul National de consolidare a infrastructurii 

instanțelor de judecată şi a infrastructurii parchetelor”. 

Prin CNI se implementează un număr de 27 obiective de investiții/ lucrări de intervenții (14 

sedii noi și 13 reabilitări ale sediilor existente), din care au fost finalizate 5 

obiective/lucrări, restul aflându-se în diferite faze ale etapei de proiectare sau execuție. 

Realizarea unor servicii și lucrări la imobilul din Calea Floreasca nr. 39, în vederea 

desfășurării activității Administrației Naționale a Penitenciarelor  

În cursul anului curent, în urma adoptării deciziei de relocare a sediului aparatului central 

al Administrației Naționale a Penitenciarelor, Direcția Economică a procedat la amenajarea 

imobilului situat în Calea Floreasca nr. 39, astfel: 

achiziționarea contractelor de lucrări de reparații curente la instalațiile sanitare și 

electrice; 

achiziționarea contractelor de furnizare a unor echipamente cu montaj (chiller, coloană 

chiller, 44 de ventiloconvectoare, 9 aparate aer condiționat, 12 boilere electrice); 

achiziționarea serviciilor de verificare și punere în funcțiune centrală termică, verificare și 

punere în funcțiune ascensor, verificare și punere în funcțiune sistem parcare etajată etc.; 

inițierea unei achiziţii a instalaţiei de detecție, semnalizare şi avertizare la incendiu; 



 
 
inițierea demersurilor pentru obţinerea documentaţiei cadastrale şi pentru realizarea 

dezmembrământului, pentru promovarea unei Hotărâri de Guvern pentru darea în 

administrare a imobilului din Calea Floreasca nr. 39 către ANP şi PICCJ. 

Achiziții relevante realizate  

finalizarea procedurii de atribuire a contractului pentru dezvoltarea aplicaţiei ECRIS 5, 

contractul urmând a fi semnat în perioada imediat următoare; 

finalizarea procedurii de atribuire a acordului - cadru pentru furnizarea echipamentelor 

necesare pentru virtualizarea şi centralizarea ECRIS IV şi implementarea Dosarului 

Electronic Naţional, acordul-cadru pentru lotul nr. 1 urmând a fi semnat în perioada imediat 

următoare. Achiziţia lotului anulat iniţial (lotul nr. 2) urmează a fi reluată prin publicarea 

unui anunţ de participare în SEAP; 

iniţierea demersurilor către MIPE pentru crearea cadrului legal necesar achiziţionării unor 

produse de către Ministerul Justiţiei, pentru alte instituţii publice (instanţe, instituţii 

publice subordonate, alţi ordonatori principali de credite), achiziții derulate în cadrul PNRR; 

semnarea a 9 acorduri-cadru pentru achiziţia serviciilor de traducere şi interpretariat; 

achiziţionarea serviciilor de curăţare şi igienizare a terenului din Afumaţi, Ilfov, contractul 

urmând a fi finalizat în perioada imediat următoare. În paralel, au fost  iniţiate demersurile 

necesare pentru efectuarea dezmembrământul imobilului, în acest sens fiind emisă 

încheierea pentru dezmembrarea imobilului în două loturi de 13.663 mp, respectiv 16.396 

mp; 

achiziţionarea licenţelor software pentru sisteme informatice şi baze de date. 

Asigurarea resurselor bugetare necesare desfășurării activității ministerului, instanțelor 

judecătorești, precum și a instituțiilor subordonate:  

deblocarea sumei de 9.400 mii lei din cota de 10% reținută conform art. 21 din Legea nr. 

500/2002, de la Titlul VI „Transferuri intre unități ale administrației publice” – ANP și 

blocarea sumei de 9.400 mii lei la Titlul XI „Alte cheltuieli” și Titlul XV „Active 

nefinanciare”, pentru asigurarea fondurilor necesare pentru funcționarea unităților din 

sistemul penitenciar în lunile iulie și august; 

majorarea creditelor bugetare și de angajament la Titlul VI „Transferuri între unități ale 

administrației publice”, alineatul bugetar 51.01.01 „Transferuri către instituții publice”,  

cu suma de 20.000 mii lei, pentru ANP în vederea încheierii contractelor aferente lunii 

august 2022 de utilități, hrană deținuți, medicamente și materiale sanitare, materiale de 

curățenie, carburanți; 

aprobarea virărilor de credite de angajament în cadrul Capitolului 61.01 „Ordine Publică și 

Siguranță Națională”, prin majorarea creditelor de angajament la Titlul VI „Transferuri între 

unități ale administrației publice” - alin. 51.01.01 „Transferuri catre instituții publice” 

pentru A.N.P. – cu suma de 39.101 mii lei și diminuarea creditelor de angajament de la 

Titlul XV „Active nefinanciare” - alin. 71.01.30 „Alte active fixe” unde s-au înregistrat 

economii – cu aceeași sumă, pentru asigurarea fondurilor necesare pentru derularea celor 3 



 
 
proiecte finanțate prin Mecanismul Financiar Norvegian 2014-2021, în cadrul programului 

„Justiție”; 

analiza execuției bugetare, a fundamentărilor transmise de ordonatorii secundari și terțiari 

de credite și stabilirea fondurilor necesare suplimentar cu ocazia primei rectificări 

bugetare, pentru fiecare capitol/titlu de cheltuieli, care a fost transmisă la Ministerul 

Finanțelor; 

repartizarea fondurilor aprobate suplimentar prin actul normativ cu privire la rectificarea 

bugetară pentru anul 2022 ordonatorilor secundari și terțiari, în funcție de execuția 

bugetară, propunerile transmise de aceștia și fondurile aprobate suplimentar; 

efectuarea de redistribuiri de credite/ virări de credite în vederea asigurării fondurilor 

necesare pentru funcționarea în condiții normale a instituțiilor din sistemul justiției: energie 

electrică, termică și gaze naturale, precum și achiziționarea de combustibil lichid și 

combustibil solid pentru judecătoriile care au încălzirea pe motorina/ lemne, pentru lunile 

de iarnă, achitarea serviciilor de prezentare, prelucrare și distribuire acte de procedură 

prezentate în sistem TP, pentru plata onorariilor cuvenite avocaților pentru furnizarea 

serviciilor de asistență juridică în materie penală; 

asigurarea fondurilor necesare prin efectuarea de deschideri de credite bugetare, pe 

structura clasificației bugetare (capitole, titluri, articole și alineate); 

întocmirea și transmiterea la Ministerul Finanțelor a proiectului de buget pe anul 2023 și a 

estimărilor pentru anii 2024-2026 prin centralizarea datelor primite de la ordonatorii 

secundari și terțiari de credite, analiza acestora, stabilirea și fundamentarea necesarului 

total de fonduri la nivelul ordonatorului principal de credite; completarea formularelor 

solicitate prin Scrisoarea – cadru atât în limitele aprobate de Guvern pentru anul 2023 și 

estimările pentru anii 2024-2026 cât și necesarul suplimentar de fonduri. 

Activitatea financiar – contabilă 

continuarea procedurii privind operaționalizarea modulului Financiar al Sistemului integrat 

de Management al Resurselor (RMS): transmiterea datelor necesare echipării inițiale, 

realizarea de instructaje cu personalul care urmează să utilizeze aplicația RMS, astfel încât 

acesta să fie în măsură să lucreze în paralel cu aplicația existentă, pe un interval de minim 

două luni în acest an. 

Asigurarea realizării unui cadru unitar de desfășurare a activității de salarizare  

stabilirea drepturilor salariale pentru personalul din cadrul aparatului propriu al 

ministerului, pentru judecătorii și asistenții judiciari din cadrul instanțelor judecătorești, 

plata drepturilor salariale pentru personalul din cadrul aparatului propriu al ministerului; 

efectuarea calculelor și plata drepturilor salariale restante stabilite prin hotărâri 

judecătorești personalului din cadrul aparatului propriu al ministerului, având în vedere 

fondurile alocate suplimentar cu această destinație prin actul normativ cu privire la 

rectificarea bugetară. 

Direcția Avizare Acte Normative 

Scurtă prezentare a Direcție Avizare Acte Normative 



 
 
 Compartimentul care asigură, în principal, atribuţiile privind coordonarea activității de 

analiză și avizare a proiectelor de acte normative, din punctul de vedere al legalităţii 

acestora, precum şi participarea, în condiţiile legii, la definitivarea unor proiecte de acte 

normative din programul altor ministere şi organe de specialitate ale administraţiei publice 

centrale sau autorităţi administrative autonome, documente care înainte de a fi supuse spre 

avizare ministrului Justiției sunt avizate și analizate de secretarul de stat coordonator. 

Pe lângă proiectele supuse aprobării, potrivit Regulamentului de avizare stabilit la nivelul 

Guvernului, proiectele de acte normative sunt supuse examinării într-o primă lectură și 

astfel sunt formulate observații și propuneri care sunt supuse avizării secretarului de stat.

 De asemenea, potrivit competențelor la nivelul direcției avizare acte normative sunt 

formulate, la cererea Ministerului pentru Relația cu Parlamentul, puncte de vedere 

cuprinzând note cu observații și propuneri referitoare la propunerile legislative inițiate de 

parlamentari, toate acestea fiind în sarcina secretarului de stat.  

La solicitarea Secretariatului General al Guvernului, specialiștii din cadrul direcției avizare 

acte normative, împreună cu secretarul de stat coordonator, examinează dispozițiile din 

legi, ordonanțe și ordonanțe de urgență ale Guvernului, a căror neconstituționalitate a fost 

invocată în fața instanțelor judecătorești, în raport cu dispozițiile constituționale și 

jurisprudența Curții Constituționale formulând puncte de vedere asupra acestor dispoziții.  

Cu privire la atribuția de examinare a legilor adoptate de către Parlament, sunt semnalate 

eventuale dispoziții de natură să ridice obiecții de neconstituționalitate fiind formulate 

răspunsuri în acest sens și înaintate spre semnare secretarului de stat. 

Total lucrări: 2578 

Proiecte acte normative, din care: 1547 

Legi 87 

Ordonanțe și ordonanțe de urgență  310 

Hotărâri  1143 

Memorandumuri 7 

Lucrări cu caracter general, din care:  1031 

Sesizări 15 

Propuneri legislative 272 

Excepții de neconstituționalitate/nelegalitate 692 

Seturi de legi adoptate de Parlament (transmise pentru eventuale 

sesizări de neconstituționalitate înainte de promulgare) 

32 

Petiții /memorii 17 

Puncte de vedere solicitate de alte instituții pe diverse 

aspecte/note informare/adrese/grupuri de lucru 

3 



 
 
 

Reprezentanții Ministerului Justiției au participat activ, în condițiile legii: 

la ședințele de guvern (pregătitoare 39 – ordinare și extraordinare 46) 

la elaborarea şi definitivarea unor proiecte de acte normative din programul legislativ al 

altor ministere şi organe de specialitate ale administrației publice centrale şi autorități 

administrative autonome.  

În raport de activitatea desfășurată în perioada de referință, Ministerul Justiției și-a 

îndeplinit atribuțiile și sarcinile legale în materia avizării actelor normative deși, în unele 

situații, termenele legale de aviz și procedura de avizare nu au fost respectate de către 

inițiatorii proiectelor de acte normative.  

 

În perioada 01.05.2022 – 31.10.2022, Direcția de avizare acte normative a continuat să 

desfășoare o activitate intensă în domeniile celorlalte ministere sau autorități publice și 

autorități administrative autonome, concretizată în datele prezentate mai jos: 

III.Date statistice specifice activității direcției :Total lucrări - 2097  

Proiecte acte normative, din care: 1389 

Legi 58 

Ordonanţe  66 

Ordonanţe de urgenţă 239 

Hotărâri ale Guvernului 1020 

Memorandumuri 6 

Lucrări cu caracter general, din care:  708 

Propuneri legislative 201 

Excepţii de neconstituţionalitate/nelegalitate 324 

Seturi de legi adoptate de Parlament (transmise pentru eventuale 

sesizări de neconstituţionalitate înainte de promulgare) 

22 

Petiţii                    10 

Puncte de vedere solicitate de alte instituţii pe diverse aspecte 108 

Note de informare  10 

Note interne 15 

Grupuri de lucru 4 

Memorii 1 



 
 

Sesizări 13 

 

În raport de activitatea desfășurată în cursul perioadei mai 2022 – octombrie 2022, Direcția 

de avizare acte normative și-a îndeplinit atribuțiile și sarcinile legale în materia avizării 

actelor normative deși, în majoritatea situațiilor, termenele legale de aviz și procedura de 

avizare nu au fost respectate de către inițiatorii proiectelor de acte normative. De 

asemenea, menționăm o calitate scăzută a proiectelor de acte normative. 

Situația completă a volumului de activitate din cadrul direcției este disponibilă la 

următoarea adresă: 

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiNGFmZGY1NzUtM2EyZC00OGIxLWI0MDQtYzU0MT

hlZTU2Njg4IiwidCI6IjI4OTZiMWM0LTUwY2EtNDk1NS1iMzY3LWQ4N2YyODA5NmQ0OSIsImMiOj

l9&pageName=ReportSectionb650e409d570565832c7 

Serviciului Profesii Juridice Conexe 

În ce privește Programul de guvernare – Programe derulate şi acțiuni realizate în această 

perioadă, menționăm următoarele:  

În domeniul executorilor judecătorești: 

La nivelul Ministerului Justiţiei  a fost constituit grup de lucru format din reprezentanți ai 

Serviciului Profesii Juridice Conexe, Direcției Elaborare Acte Normative și Direcției Corpul 

de Control al Ministrului, având ca scop elaborarea proiectului de Lege pentru modificarea 

și completarea Legii nr. 188/2000 privind executorii judecătorești. 

Proiectul de act normativ, elaborat de Ministerul Justiţiei în colaborare cu Uniunea 

Naţională a Executorilor Judecătoreşti, a fost publicat pe site-ul Ministerului Justiției, în 

data de 19 septembrie 2022, fiind suspus dezbaterii publice, în temeiul art. 7 alin. (9) din 

Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică. 

La data de 21 septembrie 2022, proiectul de act normativ a fost transmis Consiliului Superior 

al Magistraturii, Ministerului Afacerilor Interne şi Autorităţii Naţionale de Supraveghere a 

Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, pentru punct de vedere. 

După primirea observaţiilor şi propunerilor instituţiilor menţionate, precum şi a celor 

transmise în procedura de dezabatere publică, Ministerul Justiţiei a revizuit proiectul de 

lege, acesta urmând a fi transmis instituţiilor avizatoare şi Secretariatului General al 

Guvernului, în vederea înscrierii pe agenda reuniunii pregătitoare. 

În domeniul expertizei tehnice judiciare: 

În domeniul organizării activității de expertiză tehnică judiciară și a activităţii de expertiză 

criminalistică, a fost elaborat un proiect de lege pentru modificarea şi completarea 

Ordonanței Guvernului nr. 2/2000 privind organizarea activității de expertiză tehnică 

judiciară și extrajudiciară și a Ordonanței Guvernului nr. 75/2000 privind organizarea 

activității de expertiză criminalistică, în vederea remedierii deficiențelor semnalate de 

Comisia Europeană. 

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiNGFmZGY1NzUtM2EyZC00OGIxLWI0MDQtYzU0MThlZTU2Njg4IiwidCI6IjI4OTZiMWM0LTUwY2EtNDk1NS1iMzY3LWQ4N2YyODA5NmQ0OSIsImMiOjl9&pageName=ReportSectionb650e409d570565832c7
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiNGFmZGY1NzUtM2EyZC00OGIxLWI0MDQtYzU0MThlZTU2Njg4IiwidCI6IjI4OTZiMWM0LTUwY2EtNDk1NS1iMzY3LWQ4N2YyODA5NmQ0OSIsImMiOjl9&pageName=ReportSectionb650e409d570565832c7
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiNGFmZGY1NzUtM2EyZC00OGIxLWI0MDQtYzU0MThlZTU2Njg4IiwidCI6IjI4OTZiMWM0LTUwY2EtNDk1NS1iMzY3LWQ4N2YyODA5NmQ0OSIsImMiOjl9&pageName=ReportSectionb650e409d570565832c7


 
 
Proiectul de act normativ a fost publicat pe site-ul Ministerului Justiției în data de 04 iulie 

2022, fiind suspus dezbaterii publice, în temeiul art. 7 alin. (9) din Legea nr. 52/2003 privind 

transparența decizională în administrația publică, republicată, cu modificările ulterioare. 

La data de 04 iulie 2022, proiectul de act normativ a fost transmis instituțiilor publice 

avizatoare, respectiv Ministerul Educației și Ministerul Afacerilor Externe, pentru punct de 

vedere.  

La data de 13 septembrie 2022, proiectul de act normativ a fost transmis Secretariatului 

General al Guvernului, precum şi Ministerului Educației și Ministerului Afacerilor Externe, 

spre avizare. 

Ca urmare a publicării, în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 962 din 03 octombrie 

2022, a Decretului Președintelui României nr. 1.170/ 03.10.2022 privind numirea în funcția 

de membru al Guvernului a doamnei Ligia Deca, ministrul educației, procedura de avizare 

a fost reluată, pentru a se obține un nou aviz din partea noului Ministru al Educației. 

Astfel, la data de 10 octombrie 2022, proiectul de lege a fost retransmis, spre avizare, 

Ministerului Educației, care a avizat proiectul, iar, la data de 20 octombrie 2022, proiectul 

de lege a fost retransmis, spre avizare, Ministerului Afacerilor Externe. 

Ulterior obținerii celor două avize (fără observații), proiectul a fost transmis Secretariatului 

General al Guvernului, cu adresa nr. 16/34023/2022/31.10.2022, în vederea includerii 

acestuia la lit. a) a agendei reuniunii de lucru pregătitoare. 

Ministerul Justiției a trimis Guvernului spre aprobare, astăzi, 2 iunie 2022, cele două 

proiecte de lege referitoare la Codurile penale, care pun în acord legislația cu Constituția 

României, așa cum a fost interpretată prin deciziile Curții Constituționale: 

– Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 286/2009 privind Codul 

penal, precum și a altor acte normative; 

– Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 135/2010 privind Codul de 

procedură penală, precum și pentru modificarea altor acte normative. 

O primă formă a textelor, elaborate în 2019 în cadrul Ministerului Justiției, a fost pusă, la 

finalul anului 2019 – începutul anului 2020, în discuția grupului de lucru interinstituțional 

constituit la nivelul Ministerului Justiției, ce a avut ca obiect discutarea unor aspecte vizând 

modificarea Codului penal și a Codului de procedură penală, grup de lucru la care au 

participat reprezentanți ai instituțiilor din sistemul judiciar (ÎCCJ, PÎCCJ, DNA, DIICOT, CSM, 

INM), grup care a lucrat asupra textelor inițiale. 

Cele două proiecte de lege, rezultate în urma dezbaterilor din cadrul grupului de lucru, au 

fost supuse dezbaterii publice prin publicarea acestora pe pagina de internet a Ministerului 

Justiției în data de 27.07.2021, respectiv 02.09.2021. 

Ulterior încheierii dezbaterii publice, cele două proiecte de acte normative au intrat în faza 

de finalizare, prin analizarea propunerilor și a observațiilor primite. 

Ministerul Justiției a transmis cele două proiecte Consiliului Superior al Magistraturii, 

solicitând punctul de vedere al acestuia, care a fost emis în data de 01.04.2022. O parte 



 
 
dintre observațiile primite din partea Consiliului Superior al Magistraturii au fost valorificate 

la finalizarea proiectelor. 

Separat, Ministerul Justiției a demarat procedura de avizare interministerială, trimițând 

proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, 

precum și a altor acte normative Ministerului Afacerilor Interne, care l-a avizat în data de 

01.04.2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


