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SUMAR EXECUTIV- ELEMENTE ALE BILANȚULUI MANDATULUI 

 

Principalele realizări ale Ministerul Justiției (noiembrie 2015 – decembrie 2016) 

 

1. La preluarea mandatului, au fost redeschise discuțiile cu privire la elaborarea 

Planului de Acțiune aferent Strategiei de dezvoltare a sistemului judiciar 2015-2020. 

Adoptarea Planului de acțiune pentru implementarea Strategiei de dezvoltare a sistemului 

judiciar 2015-2020 prin HG nr. 282/2016 a realizat una din recomandările MCV. Planul de 

acțiune se bazează pe complementaritatea bugetului național cu surse externe posibil de 

accesat, specificul fiind dat de adresabilitatea pentru întreg sistemul judiciar (instituții 

care nu sunt toate în coordonarea MJ). 

2. Adoptarea Strategiei Naționale Anticorupție 2016-2020 (SNA) prin HG nr. 

583/2016. Scopul principal al SNA 2016-2020 este promovarea integrității, prin aplicarea 

riguroasă a cadrului normativ şi instituţional de prevenire și combatere a corupției în 

România. Toate acestea sunt dezvoltate prin asumarea transparenței decizionale și a 

guvernării deschise ca principii ale prezentului document strategic, dublate de o abordare 

axată pe trei direcții de intervenţie strategică în domeniul anticorupţie: prevenire, 

educaţie şi combatere 

SNA și Planul de acțiune formează pachetul de internalizare a angajamentelor MCV, dar 

și a altor angajamente și recomandări internaționale care vizează sistemul judiciar și 

activitățile pentru prevenirea și combaterea corupției. 

3. Agenția Naţională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate (ANABI) este un 

proiect început în mandatul anterior și finalizat anul acesta. Conform calendarului 

asumat, ANABI va deveni operațională la sfârșitul acestui an – termenul prevăzut de lege 

este 27 decembrie 2016. În iunie și-a început activitatea Consiliul de coordonare iar 

ministrul Justiției a numit conducerea Agenției. A fost identificată o soluție temporară de 

sediu, legislația secundară a fost parțial aprobată și parțial în curs de elaborare.  

4. Proceduri privind numirea în funcții de conducere în cadrul magistraturii, 

respectiv la Tribunalul UE. Au fost finalizate cu succes: 

 Procedura de numire a procurorului general,  

 Procedura de numire a procurorului șef DNA și procurorilor șefi adjuncți, precum și 

numirea procurorului șef adjunct al DIICOT,  

 Procedura de desemnare a judecătorului român la Tribunalul UE. 
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5. Punerea de acord a prevederilor Noilor Coduri cu dispozițiile Legii 

fundamentale ca urmare a deciziilor Curții Constituționale:  

 În materia încuviințarea executării silite (Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 

1/2016 pentru modificarea Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, precum 

și a unor acte normative conexe); 

 În materia asigurarea cadrului legal și instituțional necesar pentru punerea în 

executare a mandatelor de supraveghere tehnică dispuse în procesul penal (Ordonanță de 

urgenta a Guvernului nr. 6/2016 privind unele măsuri pentru punerea în executare a 

mandatelor de supraveghere tehnică dispuse în procesul penal); 

 Prin Ordonanță de urgență a Guvernului nr. 18/2016 pentru modificarea și 

completarea Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, Legii nr. 135/2010 privind Codul de 

procedură penală, precum și pentru completarea art. 31 alin. (1) din Legea nr. 304/2004 

privind organizarea judiciară; 

 Pentru asigurarea dreptului persoanelor de a exercita calea extraordinară de atac 

a recursului în casație împotriva deciziilor pronunțate de Secția penală a Înaltei Curți de 

Casație și Justiție și de Completele de 5 judecători, ca instanțe de apel (Proiect de 

Ordonanță de urgență a Guvernului pentru modificarea și completarea Codului de 

procedură penală și a Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciară – adoptat în ședința 

Guvernului din data de 26 octombrie 2016). 

6. Transpuneri a 8 directive europene vizând:  

 (1) combaterea abuzului sexual asupra copiilor, a exploatării sexuale a copiilor şi a 

pornografiei infantile; (2) protecția mediului prin intermediul dreptului penal; (3)  

poluarea cauzată de nave; (4) dreptul la informare în cadrul procedurilor penale; (5) 

stabilirea unor norme minime privind drepturile, sprijinirea și protecția victimelor 

criminalității; (6) protecția prin măsuri de drept penal a monedei euro și a altor monede 

împotriva falsificării (OUG nr. 18/18 mai 2016); 

 dreptul la interpretare și traducere în cadrul procedurilor penale (Legea nr. 

76/2016); 

 ordinul european de protecție (Legea nr. 151/2016). 

7. Agenda europeană și internațională a implicat:  

 discuțiile bilaterale cu Prim-Vicepreședintele Comisiei Europene, cu Comisarul 

pentru Justiție, Egalitate de gen și Consumatori, fiind centrată pe progresele în cadrul 

Mecanismului de Cooperare și Verificare cu obiectivul finalizării Mecanismului; 

 participarea la 9 consilii JAI, pregătirea a 4 misiuni MCV ; 
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 organizarea a 3 vizite la nivel de ministru în Georgia, Republica Moldova și Israel, 

fiind negociate, semnate și ratificate/aprobate o serie de Instrumente internaționale 

(cum ar fi:  Acordul de cooperare dintre MJ RO și MJ Georgia, Planul de acțiuni în domeniul 

Justiției între Ministerul Justiției al României și Ministerul Justiției al Republicii Moldova 

pentru perioada 2016-2018, Declarația Comună de cooperare în domeniul Justiției între 

Ministerul Justiției al României și Ministerul Justiției al Statului Israel, Israel). 

8. In octombrie 2016 a fost aprobat de Guvern Proiectul Legii pentru ratificarea celui 

de-al treilea Protocol adițional la Convenția Europeană privind Extrădarea, deschis 

spre semnare la Strasbourg la 10 noiembrie 2010, semnat de către România la Viena la 20 

septembrie 2012– urmează procedura parlamentară. 

9. Instituirea unui mecanism de prevenire a conflictului de interese în procedura 

de atribuire a contractelor de achiziție publică (prin Legea nr. 184/17.10.2016). 

10. Simplificare administrativă 

 La nivelul ONRC a fost implementat proiectului ”GHIŞEUL EXPRES” pentru preluarea 

cererilor de înregistrare în registrul comerțului la nivelul oficiilor registrului comerțului 

de pe lângă tribunale, prin care se elimină verificarea prealabilă la ghişeu (factorul uman) 

şi are rolul de a reduce considerabil timpii de așteptare, şi anume, la câteva minute; 

 Instalarea de sisteme tichete de ordine la sediul central al ANC, cât și la sediile 

birourilor teritoriale, precum și introducerea sistemului de programare on-line a depunerii 

dosarelor de cetățenie au condus la o eficientizare a gestionării fluxului de solicitanți de 

cetățenie și la prevenirea suspiciunilor de lipsă de transparență și chiar de corupție ; 

 Comisia pentru cetățenie și-a intensificat activitatea, astfel că în 2016 (până la 19 

decembrie), comparativ cu 2015, numărul cererilor analizate de către Comisia de 

cetățenie a crescut cu 73,50%. De asemenea numărul cererilor aprobate, respectiv 

respinse prin ordin al președintelui ANC a crescut cu 43,12%. 

11. Consolidarea sistemului de probațiune prin:  

 majorarea cu 25% a salariului de bază brut pentru personalul de probațiune ;  

 memorandumul aprobat de Guvernul României în aprilie 2016 cu tema Aprobarea 

calendarului de măsuri necesare îmbunătățirii condițiilor de detenție și a sistemului de 

probațiune; au fost stabilite măsurile graduale necesare pentru consolidarea sistemului 

de probațiune, pentru perioada 2016 – 2018, din perspectiva resurselor umane, materiale 

și infrastructură ; 

 adoptarea unor reglementări esențiale pentru activitatea serviciilor de probațiune 

(necesare încă din 2014), recuperându-se un decalaj de peste doi ani înregistrat în 

promovarea acestor acte normative (HG nr. 603/24.08.2016 și HG nr. 604/24.10.2016); 
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 în urma concursului derulat în perioada iunie – septembrie 2016 au fost ocupate 26 

de posturi de consilieri de probațiune; 

 suplimentarea numărului de posturi pentru serviciile de probațiune cu 565 

(nefinanțate). La prima rectificări bugetare din anul 2016, au fost finanțate 184 de posturi 

de personal de probațiune și 84 de posturi de personal suport  pentru serviciile de 

probațiune. 

12. Consolidarea sistemului penitenciar și îmbunătățirea condițiilor de detenție: 

12.1. Măsuri de ordin legislativ: 

 Adoptarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 2/2016 prin care a fost 

suspendat art. 96 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor și 

a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal 

până la 1 septembrie 2016, respectiv acordarea de 30 de zile considerate ca executate 

pentru lucrările științifice sau invențiile și inovațiile brevetate, după ce practica ultimilor 

ani a arătat că aceste facilități au fost aplicate în mod abuziv; 

 Adoptarea Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 24/2016 și Hotărârea Guvernului 

nr.593/2016 prin care au fost stabilite noi proceduri privind elaborarea în penitenciare a 

lucrărilor științifice și invențiilor brevetate, precum și validarea caracterului științific al 

acestora. Astfel, în cazul elaborării de lucrări științifice publicate sau invenții și inovații 

brevetate de către o persoană condamnată la o pedeapsă privativă de libertate, indiferent 

de numărul acestora, se consideră maximum 20 de zile executate pe întreaga durată a 

executării pedepsei, inclusiv în cazul pedepselor contopite;  

 Adoptarea Hotărârii Guvernului nr. 157/2016 pentru aprobarea Regulamentului de 

aplicare a Legii nr. 254/2013 privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de 

libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal; 

 Aprobarea de către Guvern a proiectului de lege pentru modificarea și completarea 
Legii nr. 254/2013 privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate 
dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal prin care persoanele care execută 
pedepse privative de libertate în condiții de supraaglomerare severă vor fi compensate.  

12.2 Alte măsuri referitoare la consolidarea sistemului penitenciar, în general: 

Alocarea fondurilor bugetare, strict cu destinația îmbunătățirii condițiilor de detenție, 

în valoare de 8.161 mii lei. În cursul anului curent, urmare a rectificărilor bugetare, 

valoarea fondurilor alocate a crescut la 9.966 mii lei (până la 31.10.2016 din 2939 au fost 

finalizate 1776 camere de detenție, procentul de realizare fiind de 60%); 

Intenția Curții Europene a Drepturilor 

Omului de aplicare a procedurii hotărârii pilot în cauzele privind condițiile de detenție, 
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din data de 19 ianuarie 2016, prin care Guvernul României și-a asumat îmbunătățirea 

situației supraaglomerării din penitenciare în speranța evitării hotărârii pilot și a dispus 

elaborarea, în termen de 2 luni, de către Ministerul Justiției, Ministerul Afacerilor Interne 

și Ministerul Finanțelor Publice a unui calendar al măsurilor ce urmează a fi adoptate în 

acest domeniu, inclusiv proiecțiile în plan bugetar;  

Calendarul de măsuri necesare 

îmbunătățirii condițiilor de detenție și a sistemului de probațiune din data de 27 aprilie 

2016, prin care a aprobat calendarul de măsuri necesare îmbunătățirii condițiilor de 

detenție și a sistemului de probațiune, în temeiul căruia Administrației Naționale a 

Penitenciarelor i-a fost alocat un buget de 740.234.582 euro pentru investiții în 

infrastructura penitenciară, pentru următorii șapte ani (2016-2023);  

Planului Sectorial de Măsuri pentru Îmbunătățirea Condițiilor de Detenție 

(Plan)   ce a intrat în vigoare la data de 1 iulie 2016, de către Ministerul Justiției împreună 

cu Administrația Națională a Penitenciarelor. Acest Plan conține măsuri referitoare la 

accesul la muncă al deținuților, accesul la servicii medicale de calitate, măsuri referitoare 

la reintegrarea socială a persoanelor private de libertate ;  

a Noului Plan Sectorial de Măsuri pentru Îmbunătățirea Condițiilor de Detenție 

(Noul Plan Sectorial). Acesta conține măsuri referitoare la creșterea calității vieții în 

detenție, creșterea competențelor profesionale și a gradului de responsabilizare a 

lucrătorilor de penitenciare precum și alte măsuri; 

publică privind reforma penitenciară, în perioada 26.07.2016 - 09.09.2016, scopul fiind, 

pe de o parte, informarea publicului cu privire la situația actuală în ceea ce privește 

starea de supraaglomerare și condițiile de detenție din penitenciare, iar pe de altă parte, 

punerea în discuție a unor opțiuni ce vizează pe termen scurt, mediu și lung, reducerea 

sustenabilă a supraaglomerării și îmbunătățirea condițiilor de detenție ; 

16.12.2016 între Ministerul Justiției pentru 

Administrația Națională a Penitenciarelor și Ministerul Sănătății privind acordarea de 

asistență medicală persoanelor deținute.  

13. În data de 13 octombrie 2016, a fost semnat Memorandumul de Înțelegere între 

România și Regatul Norvegiei privind Mecanismul Financiar Norvegian 2014-2021, în 

cadrul căruia Ministerul Justiției a fost desemnat ca Operator de Program pentru 

programul Justiție cu o alocare de 45 milioane Euro (grant). Programul este structurat în 

3 proiecte strategice destinate consolidării sistemului judiciar și un proiect dedicat 

combaterii fenomenului violenței domestice (implementarea prevederilor Convenției de 

la Istanbul), după cum urmează: 
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 Îmbunătățirea condițiilor de detenție din sistemul penitenciar și consolidarea 

sistemului de probațiune (alocare 31,87 milioane Euro) ; 

 Consolidarea instituțiilor implicate în formarea personalului din sistemul judiciar 

(alocare 2,5 milioane Euro) ; 

 Sprijin pentru instituțiile implicate în lupta împotriva criminalității organizate și a 

corupției (alocare 4,25 milioane Euro) ; 

 Sprijin pentru implementarea prevederilor Convenției de la Istanbul privind 

prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței domestice. 

14. Suplimentare a schemelor de personal ale instanțelor judecătorești și 

parchetelor de pe lângă acestea, astfel: 

 Posturi Instanțe judecătorești: suplimentarea  numărului maxim de posturi pentru 

instanțele judecătorești (judecători si personal auxiliar) cu un număr total de 510  posturi, 

din care 164 posturi au fost destinate acoperirii necesarului rezultat  prin punerea în 

aplicare a dispozițiilor art. 71 din Legea nr. 101/2016 privind remediile și căile de atac în 

materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a 

contractelor de concesiune și pentru organizarea și funcționarea Consiliului de Național 

de Soluționare a Contestațiilor ; 

 Posturi Parchete de pe lângă instanțele judecătorești: s-a suplimentat numărul 

maxim de posturi prevăzute pentru Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și 

Justiție, DNA și DIICOT cu 120 de posturi de ofiţeri şi agenţi de poliţie judiciară (câte 40 

pentru fiecare instituție). 

15. Proiecte finanțate din fonduri externe rambursabile 

 Finalizarea lucrărilor la Tribunalul Dolj și la Palatul de Justiție Oradea, dar şi 

finalizarea licitației pentru contractarea lucrărilor de reabilitare și extindere a 

Tribunalului Sibiu – faza 2 (Proiectului „Reforma Sistemului Judiciar”); 

 Finalizarea negocierilor cu BIRD pentru un nou împrumut în valoare de 60 milioane 

Euro pentru finanțarea Proiectului „Îmbunătățirea serviciilor judiciare”, urmând ca până 

la sfârșitului lunii ianuarie 2017 proiectul să fie aprobat de consiliul de conducere al BIRD. 

Acest proiect, cu durată de implementare de 6 ani, va sprijini măsurile privind 

modernizarea clădirilor instanțelor și a sistemelor informatice judiciare, incluse în Planul 

de acțiune pentru implementarea strategiei pentru dezvoltarea sistemului judiciar 2016-

2020. Componentele proiectului vor fi: (i) îmbunătățirea funcționării instanțelor și 

instituțiilor aflate sub autoritatea MJ; (ii) îmbunătățirea activității Oficiului Național al 

Registrului Comerțului; (iii) îmbunătățirea activității parchetelor şi (iv) managementul 

proiectului. 
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I. CONSOLIDAREA SISTEMULUI JUDICIAR 
 

Planul de acțiune pentru implementarea Strategiei de dezvoltare a sistemului judiciar 

2015-2020, adoptată prin HG nr. 1155/2014, s-a adoptat prin HG nr. 282/2016. Planul de 

acțiune a realizat una din recomandările MCV, și se bazează pe complementaritatea 

bugetului național cu surse externe posibil de accesat, specificul fiind dat de 

adresabilitatea pentru întreg sistemul judiciar (instituții care nu sunt toate în coordonarea 

Ministerului Justiției).  

În îndeplinirea obiectivelor asumate în Planul de acțiune, la data de 6 decembrie s-a 

semnat protocolul de constituire a Consiliului de management strategic (COMS), 

responsabil de crearea și implementarea unui sistem unitar de management strategic la 

nivelul sistemului judiciar, format din conducerea la vârf a Ministerului Justiției, 

Consiliului Superior al Magistraturii, Ministerul Public și Înalta Curte de Casație și Justiție.  

Misiuni MCV: în cursul anului 2016 au avut loc patru misiuni de evaluare (13-15 aprilie, 

12-16 septembrie, 4-5 octombrie și 15-17 noiembrie), la care au participat experți ai 

Comisiei Europene și experți independenți, pentru evaluarea progreselor făcute de 

România în cadrul MCV, în vederea întocmirii rapoartelor de țară.   

În prezent se elaborează o prezentare a rezultatelor obținute de România în cei 10 ani de 

funcționare a MCV (2007-2016), ca parte a Raportului de progrese înregistrate de 

autoritățile române, în contextul Mecanismului de Cooperare și Verificare, care va fi dat 

publicității la începutul anului 2017. 

 

1. Suplimentarea schemelor de personal ale instanțelor judecătorești și parchetelor  

A. În scopul finalizării măsurilor stabilite prin Memorandumul cu tema: „Pregătirea 

sistemului judiciar pentru intrarea în   vigoare a noilor coduri”, care a fost aprobat în 

ședinţa de Guvern din data de 26.09.2012, în mai 2016, prin Hotărârea de Guvern nr. 

328/2016, schemele de personal ale instanțelor au fost suplimentate cu 244 posturi de 

judecător şi 102 posturi de personal auxiliar de specialitate. (Ordinele Ministrului Justiției 

nr. 4200/C/18.11.2016 și 4071/C/11.11.2016). Prin Ordonanța Guvernului nr. 14/2016 cu 

privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2016, publicată în Monitorul Oficial nr. 

627 din 16 august 2016, bugetul instanțelor judecătorești a fost suplimentat, asigurându-

se resursele necesare finanțării tuturor  posturilor alocate instanțelor judecătorești prin 

HG nr. 328/2016, creându-se astfel premisele ocupării acestora. 

Independent de măsurile asumate prin Memorandum, prin Hotărârea de Guvern nr. 

674/2016 a fost suplimentat  numărul de posturi pentru instanțele judecătorești, cu 164 

de posturi din care 98 de judecător și 66 de personal auxiliar de specialitate, pentru 

http://www.just.ro/strategii-si-politici/strategii-nationale/
http://www.just.ro/strategii-si-politici/strategii-nationale/
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punerea în aplicare a dispozițiilor art. 71 din Legea nr. 101/2016 privind remediile și căile 

de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor 

sectoriale și a contractelor de concesiune și pentru organizarea și funcționarea Consiliului 

de Național de Soluționare a Contestațiilor (Ordinul Ministrului Justiției nr. 

4199/C/18.11.2016). Prin Ordonanța Guvernului nr. 14/2016 cu privire la rectificarea 

bugetului de stat pe anul 2016, publicată în Monitorul Oficial nr. 627 din 16 august 2016, 

s-au prevăzut resursele necesare finanțării tuturor posturilor alocate instanțelor 

judecătorești prin acest act normativ, creându-se astfel premisele ocupării acestora. 

B.  În considerarea rolului ministrului justitiei de a aproba măsuri de reorganizare a 

parchetelor în vederea creșterii eficienței  activității acestora, au fost 

suplimentate/modificate schemele de personal ale acestora astfel: 

DNA: 

- prin Hotărârea Guvernului  nr. 158/2016  din 14 martie 2016, schema de personal a DNA 

a fost suplimentată cu 40 posturi de ofiţeri și agenți de poliție  judiciară (Ordinul 

Ministrului Justiției nr. 1365/C/14.04.2016 de aprobare a statului de funcții al DNA).   

DIICOT: 

-  prin OUG nr. 6/2016  din 14 martie 2016, schema de personal a DIICOT a fost 

suplimentată cu 40 posturi de ofițeri și agenți de poliție judiciară  (Ordinele Ministrului 

Justiției nr. 1473/C/18.04.2016 și nr. 2938/C/28.07.2016 de aprobare a statului de funcții 

al DIICOT). 

Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, Parchetele de pe lângă Curțile 

de Apel, Parchetele de pe lângă Tribunale și Parchetele de pe lângă Judecătorii :    

- prin Hotărârea Guvernului nr. 158/2016 din 14 martie 2016, schema de personal a 

PICCJ a fost suplimentată cu 40 de posturi de ofițeri și agenți de poliție judiciară  (Ordinul 

Ministrului Justiției nr. 3442/C/13.09.2016 pentru aprobarea statului de funcții al PICCJ 

precum și Ordinul ministrului justiției nr. 3059/C/04.08.2016 pentru modificarea statelor 

de funcții ale PCA, PT și PJ). 

 

2. Modificarea regulamentelor de ordine interioară pentru Ministerul Public: 

- Modificarea Regulamentului de ordine interioară al parchetelor (Ordinul Ministrului 3624 

/C/13.10.2016);   

- Modificarea Regulamentului de ordine interioară al Direcţiei Naţionale Anticorupţie 

(Ordinul Ministrului Justiției nr. 1470/C/15.04.2016);  
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- Modificări ale Regulamentului de ordine interioară al Direcţiei de Investigare a 

Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (Ordinele Ministrului Justiției nr. 

824/C/7.03.2016, 1325/C/12.04.2016, 3441/C/13.09.2016). 

 

3. Revizuirea hărții judiciare  

În perioada 2015-2016 au fost analizate toate solicitările instanțelor judecătorești 

referitoare la modificarea circumscripțiilor lor teritoriale și au fost adoptate, la 

solicitarea acestora, măsurile  necesare pentru rearondarea unor localități, prin lărgirea 

competenței teritoriale a unor instanțe judecătorești cu un volum mic de activitate, care 

vor prelua competența teritorială altor instanțe cu un volum mare de activitate, de ex.: 

rearondarea teritorială a localităților din circumscripția teritorială a Judecătoriei 

Însurăței materializată în HG nr. 47614 iulie 2016 pentru modificarea și completarea HG 

nr. 337/1993, au fost analizate propunerile de rearondare teritorială formulate de Curtea 

de Apel Suceava cu privire la localitățile din circumscripția teritorială a Judecătoriei 

Săveni, propunerile de rearondare teritorială formulate de Tribunalul Dolj, de Tribunalul 

Sibiu și de Curtea de Apel Cluj. 

 

II.  LUPTA ÎMPOTRIVA CORUPȚIEI 

 

 Strategia Națională Anticorupție (SNA) pentru perioada 2016-2020 

Unul dintre obiectivele strategice sectoriale asumate de Ministerul Justiției pentru anul 

2016 a fost ”Elaborarea Strategiei Naționale Anticorupție (SNA) pentru perioada 2016-

2020”. 

Concluziile auditului extern independent al SNA 2012-2015 și un amplu proces de 

consultare publică, în care au fost implicate aproximativ 90 de entități din societatea 

civilă, instituții publice, companii private și asociații ale mediului de afaceri, au trasat 

liniile directoare ale noului document strategic. 

Astfel, în august 2016, Guvernului României a adoptat prin Hotărârea nr. 583/2016 

Strategia Națională Anticorupție 2016-2020, împreună cu seturile de indicatori de 

performanță, riscurile asociate obiectivelor şi măsurilor din strategie și sursele de 

verificare, inventarul măsurilor de transparență instituțională și de prevenire a corupției, 

a indicatorilor de evaluare, precum şi standardele de publicare a informaţiilor de interes 

public. 

http://www.just.ro/adoptarea-strategiei-nationale-anticoruptie-sna-2016-2020/
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Strategia, care se așază în continuarea ciclului strategic 2012-2016, se adresează tuturor 

instituţiilor publice reprezentând puterea executivă, legislativă şi judecătorească, 

autorităţilor publice locale, mediului de afaceri şi societăţii civile.  

Scopul principal al SNA 2016-2020 este promovarea integrității, prin aplicarea riguroasă a 

cadrului normativ şi instituţional de prevenire și combatere a corupției în România. Pentru 

fiecare tip de intervenţie sunt identificate obiective generale şi specifice. Toate acestea 

sunt dezvoltate prin asumarea transparenței decizionale și a guvernării deschise ca 

principii ale prezentului document strategic, dublate de o abordare axată pe trei direcții 

de intervenţie în domeniul anticorupţie: prevenire, educaţie şi combatere. 

Documentul strategic preia bunele practici dezvoltate în cadrul SNA 2012-2015, respectiv 

misiunile de evaluare și platformele de cooperare, propunându-și să îmbunătățească 

aspectele care nu au funcționat și să acorde prioritate măsurilor preventive în sectoarele 

expuse la corupție. Progresul limitat al prevenției în intervalul 2012 – 2015 a condus la 

alegerea de a menține sectoarele identificate în strategia anterioară și suplimentarea 

acestora cu cele ale educației și sănătății. 

Noua strategie promovează modelul de manager de instituție care se implică efectiv în 

promovarea integrității instituției, care își oferă propriul exemplu de integritate și 

sancționează sau gestionează adecvat încălcările regulilor, de la cele de tipul abaterilor 

administrative, până la cele de nivelul infracțiunilor. Ca element de noutate, o atenție 

deosebită este acordată întreprinderilor publice – societăți comerciale cu capital 

majoritar de stat.   

Totodată, sunt propuse modificări legislative privind trei dintre măsurile preventive care 

au funcționat deficitar în vechea strategie : consilierul de etică, interdicțiile post 

angajare și protecția avertizorului în interes public.  

SNA 2016-2020 reflectă cele mai recente angajamente asumate de România în plan 

internațional în cadrul Summit-ului Anticorupție de la Londra, fiind incluse măsurile 

anticorupție aferente Parteneriatului pentru o Guvernare Deschisă, recomandările GRECO 

(Grupul de state împotriva corupţiei – Consiliul Europei) din rundele III și IV de evaluare.  

SNA contribuie, totodată, la dezvoltarea componentei internaționale, aderarea României 

la Convenţia anti-mită a Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică 

continuând să fie un obiectiv strategic național și o prioritate a agendei naționale 

anticorupție. 

Instituțiile sunt invitate să adere la principiile, valorile și direcțiile de acțiune ale 

strategiei. 109 instituții publice de la nivel central și local, dintre care 41 de întreprinderi 

publice, au îndeplinit procedurile de aderare la strategie. 
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În baza unei analize interne care să vizeze riscurile și vulnerabilitățile la corupție, fiecare 

instituție își elaborează propriul plan de integritate în care se vor regăsi prioritățile de 

intervenție specifice fiecărui sector de activitate.   

În perioada octombrie-noiembrie 2016 au avut loc primele reuniuni ale platformelor de 

cooperare ale autorităților independente și a instituțiilor anticorupție, administrației 

publice centrale și administrației publice locale. În cadrul acestora au fost dezbătute 

liniile directoare de acțiune și pașii de urmat pentru implementarea SNA 2016-2020 

precum  și elaborarea planurilor de integritate. Secretariatul Tehnic al strategiei, asigurat 

de Ministerul Justiției, oferă consultanță și sprijin de specialitate în acest sens.  

Pentru facilitarea procesului de monitorizare a strategiei și a accesului la date deschise, 

MJ se apropie de finalizarea sistemului informatic integrat de tip PORTAL (sna.just.ro). 

Acesta va asigura transmiterea, procesarea şi analizarea raportărilor, precum şi accesarea 

de către instituţii şi public a informaţiilor relevante şi bunelor practici identificate în 

implementarea strategiei.  

Strategia Națională Anticorupție 2016-2020 nu este un document care aparține unei 

instituții, ci reprezintă un întreg proces, coordonat de Ministerului Justiției, în care sunt 

implicate instituții publice din administrația publică centrală și locală, companii cu capital 

de stat, mediul de afaceri și societatea civilă. Strategia Națională Anticorupție 2016 -2020 

este un proces în plină desfășurare, care se extinde odată cu fiecare instituție publică sau 

privată ce aderă la valorile și principiile sale fundamentale.   

 

 Agenţia Naţională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate 
 

Conform prevederilor Legii nr. 318/2015 operaţionalizarea Agenţiei Naţionale de 

Administrare a Bunurilor Indisponibilizate (ANABI) urmează a fi finalizată la un an de la 

data intrării în vigoare a prezentei legi.  

Operaţionalizarea Agenţiei reprezintă un proces complex, care presupune adoptarea mai 

multor acte normative, precum şi alte activităţi subsecvente prevăzute de Lege. Astfel, 

Guvernul a adoptat în data de 11 mai 2016 Hotărârea nr. 358/2016 privind aprobarea 

Regulamentului de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale de Administrare a 

Bunurilor Indisponibilizate, a organigramei, a parcului auto şi a modului de utilizare a 

acestuia, precum şi pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 652/2009 privind 

organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei.   

Totodată, a fost emis Ordinul Ministrului Justiţiei nr. 2385/2016 pentru aprobarea 

formularului de raportare prin care băncile transmit, în condiţiile legii, către Agenţia 

Naţională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate situaţia la zi a sumelor de bani 

https://anabi.just.ro/
https://anabi.just.ro/


 

14 
 

sechestrate prin ordonanţa procurorului sau prin încheierea judecătorului de cameră 

preliminară ori a instanţei de judecată, precum şi a dobânzilor acumulate.  

De asemenea, Regulamentul de distribuire a sumelor rezultate din valorificarea bunurilor 

mobile şi imobile după rămânerea definitivă a hotărârii de confiscare a fost aprobat în 

şedinţa de Guvern din data de 08.12.2016. 

Agenţia îşi desfăşoară activitatea sub coordonarea unui Consiliu, alcătuit din directorul 

general al Agenţiei, 3 reprezentanţi ai Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi 

Justiţie, dintre care unul din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie şi unul din cadrul 

Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism, câte un 

reprezentant al Ministerului Justiţiei, al Consiliului Superior al Magistraturii, al 

Ministerului Afacerilor Interne, al Ministerului Finanţelor Publice, precum şi al Agenţiei 

Naţionale de Administrare Fiscală. La data de 23.06.2016, a avut loc prima întâlnire a 

Consiliului de coordonare al Agenţiei, până la această dată s-au mai desfăşurat încă patru 

întâlniri.  

În data de 17.06.2016 a fost numit directorul general al Agenţiei. Până în prezent, au fost 

detaşaţi în cadrul Agenţiei un personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor şi 

procurorilor din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii, cinci ofiţeri de poliţie din 

cadrul Ministerului Afacerilor Interne şi patru funcţionari publici din cadrul Ministerului 

Finanţelor Publice. De asemenea, concursul organizat pentru ocuparea a şase posturi de 

execuţie vacante de personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor 

s-a finalizat urmând ca în termen de 15 zile de la afişarea rezulatelor finale (05.12.2016) 

candidaţii declaraţi admişi să se prezinte la post. Totodată, s-a finalizat procedura de 

transfer la cerere pentru zece funcții publice, fiind selectaţi şase funcţionari publici care 

au corespuns caracteristicilor posturilor vacante.  

Printre activităţile ce urmează să fie desfăşurate în vederea operaţionalizării Agenţiei se 

numără: 

- Aprobarea metodologiei de valorificare a bunurilor conform art. 29 alin. (6) din 

Lege prin ordin comun al ministrului justiţiei şi al ministrului finanţelor publice; 

- Încheierea de protocoale de cooperare cu instituţiile prevăzute la art. 4 din Lege; 

- Realizarea, la nivel naţional, a unui inventar al capacităţilor disponibile la nivelul 

autorităţilor şi instituţiilor publice în vederea stocării şi depozitării bunurilor supuse 

măsurilor asigurătorii (art. 52 alin. 1 din Lege) – în termen de 12 luni de la data intrării în 

vigoare a Legii; 

- Realizarea, la nivel naţional, a unui inventar al bunurilor mobile şi imobile supuse 

măsurilor asigurătorii şi a stadiului în care se găsesc (art. 52 alin. 2 şi 3 din Lege) – în 

termen de 12 luni de la data intrării în vigoare a Legii; 
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- Aprobarea Proiectului de Hotărâre a Guvernului privind Regulamentul referitor la 

reutilizarea socială a imobilelor intrate, prin confiscare, în proprietatea privată a statului; 

- Aprobarea Proiectului de Hotărâre a Guvernului privind schimbarea sediului ANABI; 

- Aprobarea Proiectului de Hotărâre a Guvernului privind instituirea pazei cu efective 

de jandarmi la sediul ANABI şi la depozitele preluate în gestiunea ANABI; 

- Modificarea Hotărârii nr. 358/2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare 

şi funcţionare a Agenţiei Naţionale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate, a 

organigramei, a parcului auto şi a modului de utilizare a acestuia privind mărirea schemei 

de personal. 

Agenția deja exercită atribuţiile prevăzute de art. 20 – 26 din Lege (schimbul de informaţii 

prin reţeaua oficiilor de recuperare a creanţelor sau cu autorităţile cu atribuţii similare 

din alte state membre ale Uniunii Europene ori la nivel internaţional prin reţeaua CARIN, 

în vederea identificării bunurilor ce pot fi ulterior sechestrate/confiscate de către 

autorităţile judiciare). 

 

Conferinţa la Nivel Înalt a Platformei Uniunii Europene a Oficiilor de Recuperare a 

Creanțelor Provenite din Infracțiuni. În perioada 19-21 octombrie 2016, cu ocazia 

împlinirii termenului de transpunere a Directivei privind înghețarea și confiscarea 

instrumentelor și produselor infracțiunilor săvârșite în UE, Comisia Europeană a organizat, 

în cooperare cu Ministerul Justiției și ANABI, cea de-a VI-a conferință pan-europeană a 

oficiilor de recuperare a creanțelor provenite din infracțiuni. Evenimentul a fost deschis 

de către prim-ministrul României, Dacian Julien Cioloș, ministrul Justiției, Raluca 

Alexandra Prună, procurorul general al României, Augustin Lazăr, raportorul Directivei 

42/2014, Monica Macovei - europarlamentar și Simon Riondet, șeful Compartimentului 

Investigații Financiare - Europol. Conferința a reunit reprezentanți ai peste 40 de 

jurisdicții, incluzând statele membre UE, precum și Elveția, Ucraina și state din Balcanii 

de Vest. Reprezentarea a fost la nivel de șefi de agenție și înalți reprezentanți ai 

organizațiilor internaționale. 

 

 Summitul Anticorupție de la Londra 
 

Summitul Anticorupție s-a desfășurat la Londra, în data de 12 mai 2016, și a fost organizat 

de prim-ministrul britanic, David Cameron. Acest eveniment a relansat fără echivoc lupta 

împotriva corupției ca o prioritate globală și necesară pentru combaterea sărăciei și 

dezvoltarea durabilă. La finalul summitului, țările participante au reiterat, într-o 

declarație comună, necesitatea combaterii corupției la nivel global.  

https://www.gov.uk/government/topical-events/anti-corruption-summit-london-2016
https://www.gov.uk/government/publications/global-declaration-against-corruption/global-declaration-against-corruption
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România a fost reprezentată de viceprim-ministrul, Costin Borc și ministrul justiției, 

Raluca Alexandra Prună.  

În documentul publicat la finalul reuniunii, România și-a declarat angajamentul de a 

menține cursul politicii anticorupție din ultimii ani și de a implementa un nou set de 

măsuri în cadrul viitoarei strategii naționale anticorupție. Accentul va fi pus pe prevenire, 

recuperarea creanțelor provenite din infracțiuni, investiția în educație și schimbul de 

bune practici.  

 

 Parteneriatul pentru o Guvernare Deschisă 

Efectul măsurilor de transparență instituțională din cadrul Strategiei Naționale 

Anticorupție 2016-2020 continuă să fie potențat prin corelarea acesteia cu acțiunile legate 

de Parteneriatul pentru o Guvernare Deschisă (OGP). De altfel, aderarea la OGP a pus 

accentul pe promovarea de către Guvern a transparenţei guvernamentale, încurajarea 

participării civice la viaţa publică, folosirea noilor tehnologii în administrație şi 

combaterea corupţiei.  

Cancelaria Prim-Ministruluilui, alături de Ministerul pentru Consultare Publică și Dialog 

Civic și Ministerul Justiției (MJ), și-au asumat, prin Planul național de acțiune 2016-2018 

în cadrul Parteneriatului pentru Guvernare Deschisă, o serie de angajamente ce vizează 

teme complementare, inclusiv măsurile asumate de Guvernul României la Summit-ul 

Anticorupție de la Londra.   

În martie 2016, Guvernul României a fost invitat să facă parte din grupul de lucru 

anticorupție al OPG. Scopul grupului este de a identifica și disemina bunele practici și 

experiențele diverselor țări care pot contribui la dezvoltarea și implementarea 

angajamentelor anticorupție. Formarea grupului a venit în susținerea Summit-ul 

Anticorupție de la Londra. 

În perioada 7-9 decembrie 2016 a avut loc, la Paris, Summit-ul OGP. Evenimentul a reunit 

70 de țări membre și sute de organizații ale societății civile care promovează 

transparența, participarea cetățenilor și inovarea democratică. La summit-ul OGP au 

participat șefi de stat și de guvern, miniștri, funcționari publici, membri ai parlamentului, 

autorități locale, reprezentanți ai societății civile, dezvoltatori, cercetători, jurnaliști. 

Ministerul Justiției a fost reprezentat la nivel de secretar de stat și director. Delegația 

României a fost invitată să susțină o intervenție privind complementaritatea între SNA 

2016-2020 și Planul național de acțiune OGP.  

 

http://bit.ly/2ih6nxy
http://ogp.gov.ro/wp-content/uploads/2016/06/PNA-OGP-2018_iunie-2016.pdf
http://ogp.gov.ro/wp-content/uploads/2016/06/PNA-OGP-2018_iunie-2016.pdf
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III. CONSOLIDAREA SISTEMULUI PENITENCIAR ȘI 
ÎMBUNĂTĂȚIREA CONDIȚIILOR DE DETENȚIE 

 

Consolidarea sistemului penitenciar și îmbunătățirea condițiilor de detenție a fost una 
dintre prioritățile ministrului justiției, pe perioada mandatului său. La preluarea 
mandatului său, ministrul justiției a identificat o serie de probleme complexe cu care se 
confruntă sistemul penitenciar ce includ lipsa spațiului de cazare din unitățile 
penitenciare raportat la cifra totală de persoane private de libertate (raportat la 
aproximativ 28.000 de persoane private de libertate, deficitul de cazare este de 
aproximativ 8400 de locuri de cazare conform standardului Curții Europene a Drepturilor 
Omului de 3mp, evidențiat în cauza recentă Mursic c. Croației), dar și provocări ce țin fie 
de sfera administrativă a sistemului fie de stricta îmbunătățire a calității vieții în 
penitenciar. 

Este, de asemenea, important de menționat că, spre sfârșitul anului 2015, Curtea 
Europeană a Drepturilor Omului și-a anunțat intenția de a pronunța o hotărâre pilot 
privind condițiile de detenție, lucru ce a adăugat presiunii de a identifica măsuri viabile 
de îmbunătățire a situației actuale privind sistemul penitenciar. Adoptarea unei hotărâri 
pilot ar obliga România, pe de o parte, să remedieze într-un termen determinat situația 
suprapopularii din penitenciare, dar și plata daunelor compensatorii tuturor celor care au 
executat pedeapsa în condițiile de detenție existente sau se află acum în executarea unei 
pedepse.  

De-a lungul anului, ministrul justiției împreună cu echipa sa au efectuat 12 vizite în 11 
penitenciare și au discutat cu persoane private de libertate, cu personalul din unitățile 
penitenciare, experți, ONG-uri, cetățeni (inclusiv platfome de socializare online) în 
vederea identificării celor mai bune măsuri pentru îmbunătățirea situației actuale. 

Așadar, în acest context, ministrul justiției a prioritizat consolidarea sistemului 
penitenciar și îmbunătățirea condițiilor de detenție și a luat următoarele măsuri: 

 

A.  Măsuri de ordin legislativ: 

 Adoptarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 2/2016 prin care a fost 
suspendat art. 96 alin. (1) lit. f) („în cazul elaborării de lucrări științifice publicate sau 
invenții și inovații brevetate, se consideră 30 de zile executate, pentru fiecare lucrare 
științifică sau invenție și inovație brevetate”) din Legea nr. 254/2013 privind executarea 
pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul 
procesului penal până la 1 septembrie 2016, practica ultimilor ani a arătând că această 
facilitate a fost aplicată în mod abuziv. 
 

http://www.just.ro/administratia-nationala-a-penitenciarelor/
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Promovarea acestei ordonanțe a fost făcută în contextul informațiilor din spațiul public 
referitoare la scrierea de lucrări științifice în penitenciare. Așadar, la începutul 
mandatului, MJ a cerut Administrației Naționale a Penitenciarelor o centralizare a 
numărului de lucrări științifice elaborate de către persoanele aflate în executarea unei 
pedepse. Această centralizare arăta o evoluție a lucrărilor de la 0 în 2006 la 337 în 2015, 
numărul lucrărilor cu caracter științific aflate în curs de elaborare crescând de la 45, la 
data de 31 decembrie 2015, la 103 la data de 7 ianuarie 2016. În acest context, MJ a 
propus abrogarea art.96 alin. (1) lit. f) din Legea nr.254/2013 privind executarea 
pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul 
procesului penal. În urma ședinței de Guvern din 3 februarie 2016 nu s-a adoptat însă 
abrogarea, ci suspendarea până la 1 septembrie 2016, a aplicării prevederii din art. 96 
alin.(1) lit. f).  
 
 Adoptarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 24/2016 pentru modificarea şi 

completarea Legii nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de 
libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal conform căreia lit. ‘f’ a 
art.96 din legea 254/2013 s-a modificat având următorul conținut ‘f’ în cazul elaborării 
de lucrări ştiinţifice publicate sau invenţii brevetate, se consideră 20 de zile executate, 
indiferent de numărul lucrărilor ştiinţifice sau al invenţiilor realizate, pentru întreaga 
durată a executării pedepsei, inclusiv în cazul pedepselor contopite." Normele 
metodologice necesare punerii efective în aplicare a acestor dispoziții legale au fost 
adoptate prin Hotărârea Guvernului nr. 593/2016 pentru modificarea și completarea 
Regulamentului de aplicare a Legii nr. 254/2013 privind executarea pedepselor și a 
măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, 
aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 157/2016, publicată în Monitorul Oficial nr. 664 din 
30 august 2016. Noul cadru legal a intrat în vigoare la data de 31 august a.c. 
 
 Adoptarea Hotărârii Guvernului nr. 157/2016 pentru aprobarea Regulamentului de 

aplicare a Legii nr. 254/2013 privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de 
libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal adoptată în ședința de 
guvern din data de 10 Martie 2016 și publicată în Monitorul Oficial al României nr. 271 din 
11 aprilie 2016. 

La preluarea mandatului ministrului justiției propunerea de Regulament pentru punerea 
în aplicare a legii  privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate 
dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal se afla pe site-ul MJ pentru 
consultare publică din data de 3 februarie 2014 , fiind, așadar, adoptat cu o întârziere de 
25 de luni. Procesele de elaborare si adoptare a Regulamentului datau din luna octombrie 
2013.  
 
Ulterior adoptării Regulamentului pentru punerea în aplicare a legii  privind executarea 
pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul 
procesului penal s-a impus adoptarea legislației subsecvente (ordine ale ministrului 
justiției și decizii ale directorului general al Administrației Naționale a Penitenciarelor), 
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respectiv 17 ordine ale ministrului justiției (3 dintre ele comune cu alte instituții - 
Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Sănătății) și 17 decizii ale directorului general 
al Administrației Naționale a Penitenciarelor. 
 
Situația elaborării acestor acte normative subsecvente se prezintă după cum urmează: 
 
a.) Ordine ale Ministrului Justiției – 4 ordine au fost aprobate și publicate în Monitorul 
Oficial; 2 proiecte au fost aprobate, fiind supuse dezbaterii publice prin afișarea pe site-
ul Ministerului Justiției; 7 proiecte au fost elaborate într-o primă formă, fiind în curs de 
definitivare prin colaborare între Ministerului Justiției și Administrația Națională a 
Penitenciarelor; 1 proiect a fost elaborat într-o primă formă de către Administrația 
Națională a Penitenciarelor; 3 proiecte se află în procedură de elaborare, inclusiv prin 
cooperare cu instituțiile co-semnatare (în cazul ordinelor comune); 
b.) decizii ale directorului general al Administrației Naționale a Penitenciarelor: 9 
decizii au fost aprobate și publicate în Monitorul Oficial; 2 proiecte au fost elaborate și 
se află în faza de aprobare și publicare în Monitorul Oficial; 4 proiecte au fost elaborate, 
urmând a fi adoptate după adoptarea actului normativ de forță superioară (Ordin al 
Ministrului Justiției); 2 proiecte sunt în curs de definitivare în vederea aprobării. 

 Adoptarea de către Guvernul României a proiectului de lege pentru modificarea și 
completarea Legii nr. 254/2013 privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de 
libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, care își propune să 
acorde o compensare persoanelor care execută pedepse privative de libertate în condiții 
de supraaglomerare severă, contribuind astfel la decongestionarea penitenciarelor. 
Conform proiectului de lege, în calculul pedepsei ce poate fi considerată, potrivit legii, 
ca executată, se include, indiferent de regimul de executare a pedepsei, ca măsură 
compensatorie, și executarea pedepsei în condiții necorespunzătoare, astfel:  pentru 
fiecare perioadă de 30 de zile executate în condiții necorespunzătoare, se consideră 
executate, suplimentar, 3 zile din pedeapsa aplicată. În acest mod, măsura reglementată 
depășește cadrul unui remediu compensatoriu stricto sensu, acordarea compensării 
operând din oficiu, nefiind condiționată de formularea unei cereri de către persoana 
deținută. Această compensare se realizează în procedura liberării condiționate, toate 
condițiile pentru acordarea acesteia urmând a fi examinate de comisia de liberare 
condiționată din cadrul penitenciarului și de către instanță. 

 

B. Alte măsuri: 

Alocarea fondurilor bugetare, strict cu destinația îmbunătățirii condițiilor de detenție, 
în valoare de 8.161 mii lei. În cursul anului curent, urmare a rectificărilor bugetare, 
valoarea fondurilor alocate a crescut la 9.966 mii lei (până la 31.10.2016 din 2939 au fost 
finalizate 1776 camere de detenție, procentul de realizare fiind de 60%); 

 

http://www.just.ro/proiectul-de-lege-de-modificare-si-completare-a-legii-nr-2542013-privind-executarea-pedepselor-si-a-masurilor-privative-de-libertate-dispuse-de-organele-judiciare-in-cursul-procesului-penal/
http://www.just.ro/proiectul-de-lege-de-modificare-si-completare-a-legii-nr-2542013-privind-executarea-pedepselor-si-a-masurilor-privative-de-libertate-dispuse-de-organele-judiciare-in-cursul-procesului-penal/
http://www.just.ro/proiectul-de-lege-de-modificare-si-completare-a-legii-nr-2542013-privind-executarea-pedepselor-si-a-masurilor-privative-de-libertate-dispuse-de-organele-judiciare-in-cursul-procesului-penal/
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Intenția Curții Europene a Drepturilor 
Omului de aplicare a procedurii hotărârii pilot în cauzele privind condițiile de detenție, 
din data de 19 ianuarie 2016 prin care Guvernul României și-a asumat îmbunătățirea 
situației supraaglomerării din penitenciare în speranța evitării hotărârii pilot, și a dispus 
elaborarea, în termen de 2 luni, de către Ministerul Justiției, Ministerul Afacerilor Interne 
și Ministerul Finanțelor Publice a unui calendar al măsurilor ce urmează a fi adoptate în 
acest domeniu, inclusiv proiecțiile în plan bugetar;  

rea Memorandumului (MEMO II) privind Calendarul de măsuri necesare 
îmbunătățirii condițiilor de detenție și a sistemului de probațiune din data de 27 aprilie 
2016, prin care a aprobat calendarul de măsuri necesare îmbunătățirii condițiilor de 
detenție și a sistemului de probațiune, în temeiul căruia Administrației Naționale a 
Penitenciarelor i-a fost alocat un buget de 740.234.582 euro pentru investiții în 
infrastructura penitenciară, pentru următorii șapte ani (2016-2023). Potrivit calendarului 
de măsuri, structurat în trei etape, până la finele anului 2023, 10.895 de locuri noi de 
cazare și 1.651 de locuri de cazare ce vor fi modernizate. Raportat la etapa I, privind 
măsurile pe termen scurt pentru 2016 – 2017, până în prezent au fost create 369 locuri 
noi de deținere (208 - P. Găești, 60 - P. Gherla, 24 - P. Craiova, 18 - P. Botoșani, 6 - P. S. 
Dej și 53 - P. Rahova), urmând ca până la finalul anului, să fie modernizate și  200 locuri 
de detenție la P. Bacău. 

Planului Sectorial de Măsuri pentru Îmbunătățirea Condițiilor de Detenție 
(Plan)   ce a intrat în vigoare la data de 1 iulie 2016, de către Ministerul Justiției împreună 
cu Administrația Națională a Penitenciarelor. Acest Plan conține măsuri referitoare la 
accesul la muncă al deținuților, accesul la servicii medicale de calitate, măsuri referitoare 
la reintegrarea socială a persoanelor private de libertate. Termenele de implementare au 
fost gandite pe o perioadă de șase luni, adică până la data de 31.12.2016. 

În contextul Planului sectorial pentru îmbunătățirea condițiilor de detenție și a eforturilor 
comune ale Ministerului Justiției împreună cu Administrația Națională a Penitenciarelor, 
au fost întreprinse demersuri pentru creșterea numărului de îmbăieri: în 22 
unități/secții, programul de îmbăiere este zilnic, la 5 unități/secții – 5 zile/săptămână, 
la 4 unități/secții – 4 zile/săptămână, la 14 unități/secții – 3 zile/săptămână, iar la 8 
unități/secții – 2 zile/săptămână. 
 

 Noului Plan Sectorial de Măsuri pentru Îmbunătățirea Condițiilor de Detenție 
(Noul Plan Sectorial). Acesta conține măsuri referitoare la creșterea calității vieții în 
detenție, creșterea competențelor profesionale și a gradului de responsabilizare a 
lucrătorilor de penitenciare precum și alte măsuri. Noul Plan Sectorial a fost gândit pe o 
perioadă de un an, respectiv 31.12.2016 - 31.12.2017. În ceea ce privește secțiunea 
dedicată reintegrării  sociale a deținuților din Noul Plan Revizuit, Ministerul Justiției a 
negociat cu șase universități (Universitatea “1 decembrie 1918”, Alba Iulia, Universitatea 
Hyperion, București, Universitatea “Spiru Haret”, București, Universitatea Europeană 
“Drăgan”, Lugoj, Universitatea “Dunărea de Jos”, Galați, Universitatea de Vest din 

http://www.just.ro/wp-content/uploads/2016/06/20161010_Memorandum-Aprilie_scan.pdf
http://www.just.ro/wp-content/uploads/2016/06/20161010_Memorandum-Aprilie_scan.pdf
http://www.just.ro/wp-content/uploads/2016/06/20161010_Memorandum-Aprilie_scan.pdf
http://www.just.ro/wp-content/uploads/2016/07/Plan-de-masuri-pentru-imbunatatirea-conditiilor-de-detentie_final.pdf
http://www.just.ro/wp-content/uploads/2016/07/Plan-de-masuri-pentru-imbunatatirea-conditiilor-de-detentie_final.pdf
http://www.just.ro/wp-content/uploads/2016/06/Noul-Plan-de-actiune_27122016.pdf
http://www.just.ro/wp-content/uploads/2016/06/Noul-Plan-de-actiune_27122016.pdf
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Timișoara) în vederea efectuării unui stagiu de practică de către studenții facultăților de 
drept în penitenciare cu scopul de a-i ajuta pe deținuți să-și înțeleagă drepturile sau să 
identifice opțiuni pe piața muncii, fapt ce le-ar facilita procesul de reintegrare socială; 
 

proces de informare și consultare 
publică privind reforma penitenciară, în perioada 26.07.2016 - 09.09.2016, scopul fiind 
pe de o parte, informarea publicului cu privire la situația actuală în ceea ce privește 
starea de supraaglomerare și condițiile de detenție din penitenciare, iar pe de altă parte, 
punerea în discuție a unor opțiuni ce vizează pe termen scurt, mediu și lung, reducerea 
sustenabilă a supraaglomerării și îmbunătățirea condițiilor de detenție. În acest context, 
Ministerul Justiției a dedicat o pagină pe website-ul său sistemului penitenciar unde au 
fost încărcate toate activitățile realizate pentru îmbunătățirea sistuației privind condițiile 
de detenție; 

16.12.2016 între Ministerul Justiției pentru 
Administrația Națională a Penitenciarelor și Ministerul Sănătății privind acordarea de 
asistență medicală persoanelor deținute. 

 

 

IV. LEGILE JUSTIȚIEI 

 

La inițiativa ministrului justiției și ca urmare a sesizării primite din partea Consiliului 

Superior al Magistraturii, a fost constituit, prin Ordinul Ministrului Justiției nr. 396C din 

data de 8.02.2016, un Grup de lucru pentru pregătirea modificărilor la pachetul legilor 

justiției. 

Grupul de lucru este format din  reprezentanți ai magistraților, asociațiilor de magistrați, 

precum si reprezentanți ai Consiliului Superior al Magistraturii, Institutului Național al 

Magistraturii, Ministerului Justiției, Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și 

Justiție și Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism.  

Lucrările grupului de lucru au început în data de 8 februarie si s-au materializat în întâlniri   

săptămânale, videoconferințe și contribuții pe platforma de tip SharePoint care a fost 

funcțională în perioada 8 februarie – 30 aprilie 2016.  

În perioada 7 octombrie - 11 noiembrie proiectul de modificare a legilor justiției s-a aflat 

în dezbatere publică. În acest sens, proiectul a fost publicat pe site-ul Ministerului 

Justiției, cei interesați putând să trimită observații pe adresa de e-mail creată în acest 

scop, și s-au organizat trei întâlniri regionale la care au participat magistrați și avocați, 

http://www.just.ro/sistemul-penitenciar-din-romania/
http://www.just.ro/sistemul-penitenciar-din-romania/
http://www.just.ro/proiect-de-modificare-si-completare-a-legilor-justitiei/
http://www.just.ro/proiect-de-modificare-si-completare-a-legilor-justitiei/
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la Curtea de Apel Cluj (în data de 31 octombrie), la Curtea de Apel Iași (în data de 4 

noiembrie), și la sediul Ministerului Justiției (în data de 7 noiembrie). 

În prezent, proiectul se află pe circuitul de avizare, urmând să fie transmis în vederea 

înscrierii pe ordinea de zi a ședinței Guvernului.   

 

V. ALINIEREA LEGISLAȚIEI INTERNE CU DECIZIILE CCR 

 

La preluarea mandatului, exista un număr semnificativ de decizii ale Curții 

Constituționale, care au produs un impact semnificativ atât asupra Codului penal cât și 

asupra Codului de procedură penală de la intrarea acestora în vigoare și până în prezent. 

Totodată, s-a constatat necesitatea transpunerii unor acte comunitare cu impact atât 

asupra dreptului substanțial penal, cât și asupra dreptului procesual penal - prin sporirea 

garanțiilor oferite în cadrul procedurilor judiciare, față de unele directive existând, de 

altfel, proceduri de infringement aflate în fază avansată. De asemenea, era necesară 

efectuarea unor intervenții legislative reieșite din practică pentru asigurarea bunei 

desfășurări a procesului penal, semnalate de instituțiile din cadrul sistemului judiciar.  

Astfel, pentru a preveni o succesiune de acte normative distincte, Ordonanța de urgență 

nr.18/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, 

Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, precum și pentru completarea art. 

31 alin. (1) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, adoptată în ședința de 

guvern din data de 18 mai 2016, a concentrat într-un singur demers intervenția legislativă 

asupra Codului de procedură penală, în special, și a realizat corelările implicate de 

diversele motive care justifică intervenția. În scopul asigurării dreptului de a exercita 

calea extraordinară de atac a recursului în casație împotriva deciziilor pronunțate de 

Secția penală a Înaltei Curți de Casație și Justiție şi de completele de 5 judecători, ca 

instanțe de apel, drept recunoscut prin Decizia Curții Constituționale nr. 540 din 12 iulie 

2016 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 434 alin. (1) teza 

I din Codul de procedură penală și având în vedere faptul că exercitarea acestui drept nu 

poate fi efectuată în lipsa unui cadru procesual-penal expres prevăzut atât în Legea nr. 

135/2010 privind Codul de procedură penală, cu modificările şi completările ulterioare, 

cât şi în Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, care să reglementeze procedura acestui recurs, respectiv 

competența de a soluţiona acest recurs, Guvernul a adoptat Ordonanța de urgență nr. 

70/2016 pentru modificarea şi completarea Codului de procedură penală şi a Legii nr. 

304/2004 privind organizarea judiciară. 
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În data de 16 noiembrie 2016, Guvernul a adoptat Ordonanța de urgență a Guvernului 

nr.78/2016 pentru organizarea și funcționarea Direcției de Investigare a Infracțiunilor de 

Criminalitate Organizată și Terorism, precum și pentru modificarea și completarea unor 

acte normative. Actul normative conține prevederi care urmăresc: 

• Întărirea și eficientizarea funcției de conducere a Direcției, îmbunătățirea 

organizării interne și funcționării direcției, creșterea eficacității urmăririi penale prin 

întărirea capacității de efectuare a investigațiilor financiare; 

• Prin modificarea Legii nr. 535/ 2004 privind prevenirea și combaterea terorismului, 

pentru a combate fenomenul luptătorilor străini - „terrorist foreign fighters”- se 

realizează incriminarea infracțiunii de deplasare în străinătate în scopul planificării ori 

instruirii în vederea săvârșirii actelor de terorism; 

• Se aduc modificări competenței materiale a DIICOT, prin eliminarea unor 

infracțiuni care nu vor mai fi instrumentate pe viitor de către această unitate specializată 

de parchet. Cauzele înregistrate la Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate 

Organizată și Terorism anterior intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență se 

soluționează de către această structură specializată. 

 

*** 

Pentru a pune în acord legislația cu normele constituționale, având în vedere Decizia nr. 

51/2016 a Curții Constituționale, Guvernul a aprobat Ordonanța de urgență privind unele 

măsuri pentru punerea în executare a mandatelor de supraveghere tehnică dispuse în 

procesul penal. Actul normativ a fost elaborat în colaborare cu Parchetul de pe lângă 

Înalta Curte de Casație și Justiție, Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate 

Organizată și Terorism (DIICOT) și Direcția Națională Anticorupție (DNA) și a fost avizat de 

CSAT. 

OUG creează cadrul legal pentru detașarea lucrătorilor de poliție judiciară la Ministerul 

Public și DIICOT în vederea desfăşurării activităţilor de punere în executare a mandatelor 

de supraveghere tehnică.  

OUG creează cadrul legal pentru detașarea lucrătorilor de poliție judiciară la Ministerul 

Public și DIICOT.  
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VI. ROMÂNIA ÎN UNIUNEA EUROPEANĂ 

 

I. Pregătirea dosarelor bilaterale pentru întâlnirile miniștrilor, secretarilor de stat, 

parlamentarilor sau ale altor oficiali români cu reprezentanți ai instituțiilor UE și oficiali 

ai SM UE, precum și pentru alte evenimente/conferințe (18). 

 

II. Pregătirea dosarelor bilaterale pentru întâlnirile ministrului justiției, centrate pe 

progresele în cadrul MCV, cu obiectivul finalizării Mecanismului. 

• Franz Timmermans, Prim-Vicepreședintele Comisiei Europene – 15 ianuarie 2016, 

21 noiembrie 2016 – Bruxelles;  

• Vera Jourova, Comisarul pentru Justiție, Egalitate de gen și Consumatori 15 

ianuarie – Bruxelles;   

• Vizită comisar Vera Jourova în România – 29 februarie 2016; 

Întâlniri bilaterale cu omologi din Austria, Spania, Danemarca, Slovacia. 

 

III. Procedura de selecție a judecătorului român la Tribunalul UE 

Procedura pentru desemnarea candidatului României pentru funcția de judecător la 

Tribunalul Uniunii Europene, aprobată prin memorandum al Guvernului, a fost finalizată 

în februarie 2016. 

 

IV. Participarea la adoptarea instrumentelor UE: 

Pregătirea participării ministrului justiției la Consiliile JAI:  

• Consilii informale: 

o 26 ianuarie 2016 – Amsterdam; 

o 8 iulie 2016 – Bratislava. 

• Consilii formale: 

o 20 noiembrie 2015 – Bruxelles, Consiliu JAI extraordinar; 

o 3 decembrie 2015 – Bruxelles; 

o 11 martie 2016 - Bruxelles; 
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o 24 martie 2016 - Bruxelles, Consiliu JAI extraordinar; 

o 9 iunie 2016 – Luxemburg; 

o 14 octombrie 2016 – Luxemburg; 

o 8 decembrie 2016 – Bruxelles. 

Participarea la negocierea instrumentelor UE:  

• elaborarea mandatului și participarea la grupurile de lucru la nivel de experți în 

cadrul Consiliul UE: DROIPEN, COPEN, JUSTCIV, DRS, Prietenii PRES9 (FoP), Consilier JAI, 

E-Justice; 

• elaborarea/integrarea mandatelor/materialelor pentru reuniunile COREPER I, 

COEREPER II (săptămânal), CATS (4 reuniuni), GENVAL (6 reuniuni). 

 

Instrumente adoptate în 2016: 

• Regulamentul (UE) 2016/1104 al Consiliului de punere în aplicare a unei cooperări 

consolidate în domeniul competenței, al legii aplicabile și al recunoașterii și executării 

hotărârilor judecătorești în materia efectelor patrimoniale ale parteneriatelor 

înregistrate – adoptat în 24 iunie 2016; 

• Directiva (UE) 2016/800 privind garanțiile procedurale pentru copiii care sunt 

persoane suspectate sau acuzate în cadrul procedurilor penale – adoptată în luna mai 

2016; 

• Directiva (UE) 2016/343 privind consolidarea anumitor aspecte ale prezumției de 

nevinovăție și a dreptului de a fi prezent la proces în cadrul procedurilor penale – adoptată 

în martie 2016; 

• Directiva (UE) 2016/1919 a Parlamentului European și a Consiliului privind asistența 

juridică gratuită pentru persoanele suspectate și persoanele acuzate în cadrul 

procedurilor penale și pentru persoanele căutate în cadrul procedurilor privind mandatul 

european de arestare – adoptată în 26 octombrie 2016. 

 

Instrumente în curs de negociere la nivelul Consiliului UE: 

• propunerea de Regulament privind competența, recunoașterea și executarea 

hotărârilor în materie matrimonială și în materia răspunderii părintești și privind răpirea 

internațională de copii (Propunerea de revizuire a Regulamentului Bruxelles II bis); 
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• propunerea de Directivă privind anumite aspecte ale dreptului societăților 

comerciale; 

• propunerea de Directivă privind procedurile de prevenire a insolvenței și de 

reorganizare, promovarea principiului celei de-a doua șanse pentru agenții economicii 

aflați în dificultate financiară și măsuri pentru creșterea eficienței procedurilor de 

reorganizare, de insolvență și de descărcare de datorii; 

• propunerea de Directivă privind protecția intereselor financiare ale UE, prin 

intermediul dreptului penal; 

• propunerea de Regulament al Consiliului de instituire a Parchetului European; 

• propunere de Directivă de modificare a Directivei 96/71/CE privind detașarea 

lucrătorilor în cadrul prestării de servicii; 

• propunerea de Directivă privind anumite aspecte referitoare la contractele de 

furnizare de conținut digital; 

• propunerea de Regulament privind prevenirea geo-blocării și a altor forme de 

discriminare bazate pe cetățenia naționalitatea, domiciliul sau sediul clienților pe piața 

internă;  

• propunerea de Regulament privind cooperarea dintre autoritățile naționale 

însărcinate să asigure aplicarea legislației în materie de protecție a consumatorului. 

 

V. Transpunerea directivelor comunitare:  

Directive transpuse 

Prin OUG nr. 18/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr. 286/2009 privind Codul 

penal, Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, precum și pentru 

completarea art. 31 alin. (1) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară: 

• Directiva 2011/93/UE a Parlamentului European și a Consiliului privind combaterea 

abuzului sexual asupra copiilor, a exploatării sexuale a copiilor și a pornografiei infantile 

- termen de transpunere 18/12/2013);  

• Directiva 2008/99/CE privind protecția mediului prin intermediul dreptului penal - 

termen de transpunere 26/12/2010 - transpunere parțială; 

• Directiva 2009/123/CE din 21 octombrie 2009 de modificare a Directivei 

2005/35/CE privind poluarea cauzată de nave - termen de transpunere 16/11/2010 - 

transpunere parțială; 
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• Directiva 2012/13/UE a Parlamentului European și a Consiliului privind dreptul la 

informare în cadrul procedurilor penale - termen de transpunere 02/06/2014 - 

transpunere parțială; 

• Directiva 2012/29/UE de stabilire a unor norme minime privind drepturile, 

sprijinirea și protecția victimelor criminalității și de înlocuire a Deciziei-cadru 

2001/220/JAI a Consiliului - termen de transpunere 16/11/2015 - transpunere parțială; 

• Directiva 2014/62/UE din 15 mai 2014 privind protecția prin măsuri de drept penal 

a monedei euro și a altor monede împotriva falsificării și de înlocuire a Deciziei-cadru 

2000/383/JAI a Consiliului - termen de transpunere 23/05/2016. 

 

Prin Legea nr. 76/2016 privind modificarea și completarea Legii nr. 178/1997 pentru 

autorizarea și plata interpreților și traducătorilor folosiți de CSM, de MJ, PÎCCJ, DNA, de 

organele de urmărire penală, de instanțele judecătorești, de birourile notarilor publici, 

de avocați și de executori judecătorești : 

• Directiva 2010/64/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 20 octombrie 

2010 privind dreptul la interpretare și traducere în cadrul procedurilor penale. 

 

Prin Legea nr. 151/2016 privind ordinul european de protecție, precum și pentru 

modificarea și completarea unor acte normative: 

• Directiva 2011/99/UE privind ordinul european de protecție. 

 

Directive în curs de transpunere 

Directiva (UE) 2014/42 a Parlamentului European și a Consiliului privind înghețarea și 

confiscarea instrumentelor și produselor infracțiunilor săvârșite în UE: 

• termen de transpunere: 04/10/2016 (acțiune de infringement declanșată – prima 

etapă a fazei pre-contencioase); 

• proiectul legii de transpunere parcurge în prezent circuitul de avizare internă, 

urmând ca ulterior să fie inițiată avizarea interinstituțională. 

 

Directiva (UE) 2012/13 a Parlamentului European și a Consiliului din 22 mai 2012 privind 

dreptul la informare în cadrul procedurilor penale:  

• termen de transpunere: 02/06/2014; 
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• proiectul de Ordin comun MJ, MAI, PICCJ și ICCJ privind nota scrisă conținând 

drepturile persoanelor reținute sau arestate se află pe circuitul intern. 

 

Directiva (UE) 2012/29 de stabilire a unor norme minime privind drepturile, sprijinirea și 

protecția victimelor criminalității și de înlocuire a Deciziei-cadru 2001/220/JAI a 

Consiliului : 

• termen de transpunere: 16/11/2015 (acțiune de infringement declanșată – prima 

etapă a fazei pre-contencioase); 

• transpunere în curs: 

o art. 8, 9, 22 - impun identificarea unei soluții instituționale; 

o art. 3 (3), art. 4 (1) lit. i) și j), art. 5 (1) și (3), art. 12 (1) lit. c), art. 19 (2) -  

necesită elaborarea unui proiect de act normativ de modificare a Legii nr. 211/2004 

privind unele măsuri pentru asigurarea protecției victimelor infracțiunilor și a Legii nr. 

192/2006 privind medierea și organizarea profesiei de mediator; proiectul a parcurs etapa 

de dezbatere publică și a fost transmis la Cabinet Ministru. 

 

Directiva (UE) 2014/57 privind sancțiunile penale pentru abuzul de piață (proiectul de 

lege de transpunere a directivei este inițiat de Autoritatea de Supraveghere Financiară 

prin MFP) : 

• termen de transpunere: 3/07/2016 (acțiune de infringement declanșată – prima 

etapă a fazei pre-contencioase); 

• proiectul de lege a fost adoptat de către Senat la data de 4 octombrie 2016 și în 

prezent se află la Camera Deputaților (cameră decizională), fiind dezbătut în procedură 

de urgență. Termenul de depunere a raportului de către Comisia pentru buget, finanțe și 

bănci a expirat la data de 18.10.2016. 

 

Directiva (UE) 2014/104 privind anumite norme care guvernează acțiunile în despăgubire 

în temeiul dreptului intern în cazul încălcărilor dispozițiilor legislației în materie de 

concurență a statelor membre și a UE : 

• termen de transpunere: 27/12/2016;  

• proiectul de lege de transpunere a directivei a fost elaborat de Consiliul 

Concurenței, iar Ministerul Justiției a transmis un ultim set de observații în cursul lunii 

noiembrie 2016. 
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Directiva 2013/48/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 22 octombrie 2013 

privind dreptul de a avea acces la un avocat în cadrul procedurilor penale și al procedurilor 

privind mandatul european de arestare, precum și dreptul ca o persoană terță să fie 

informată în urma privării de libertate și dreptul de a comunica cu persoane terțe și cu 

autorități consulare în timpul privării de libertate : 

• termen de transpunere: 27/11/2016;  

• proiectul de lege de modificare a Legii nr. 302/2004 a fost transmis pe circuitul de 

avizare. MAE a avizat favorabil, Ministerul Afacerilor Interne a restituit proiectul neavizat. 

Consiliul Superior al Magistraturii (cu aviz consultativ) a avizat cu observaţii proiectul 

legii, observaţii care însă nu se referă la dispoziţiile propuse pentru transpunerea 

susmenţionatei directive, dar care sunt pertinente pentru articolele vizate de proiect 

referitoare la arestarea provizorie în baza notiţei roşii. Pentru acest motiv, proiectul de 

lege urmează a fi reevaluat şi dispoziţiile reformulate, împreună cu partea de transpunere 

a directivei menţionate şi vor fi incluse în proiectul legii de modificare a legii 302/2004 

care vizează şi transpunerea ordinului european de anchetă, pentru a se evita modificari 

succesive ale acestei legi. 

De menţionat faptul că dispoziţiile directivei susmenţionate sunt transpuse déjà prin 

dispoziţiile Codului de procedură Penală, proiectul vizînd numai transpunera art. 10 din 

directivă.  

 

Directiva (UE) 2014/41 a Parlamentului European și a Consiliului privind ordinul european 

de anchetă în materie penală : 

• termen de transpunere: 22/05/2017; 

• proiectul de lege de modificare a Legii nr. 302/2004 - nu a fost încă transmis pe 

circuitul intern de avizare. 

 

Directiva (UE) 2016/343 privind consolidarea anumitor aspecte ale prezumției de 

nevinovăție și a dreptului de a fi prezent la proces în cadrul procedurilor penale :  

• termen de transpunere: 01/04/2018; 

• analiza privind identificarea gradului de transpunere și a eventualelor măsuri ce se 

impun este în curs de definitivare; majoritatea prevederilor sunt deja transpuse prin 

Codul de procedură penală. La propunerea legislativă formulată de un grup de 

parlamentari pe baza acestei Directive (L 387/2016 la Senat), MJ a contribuit la 
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transmiterea punctului de vedere al Guvernului, subliniind- în esență – că diferența de 

limbaj între Codul de procedură penală și directivă nu semnifică lipsa instituțiilor de drept 

vizate în legislația română.  

 

Directiva (UE) 2016/800/UE privind garanțiile procedurale pentru copii care sunt persoane 

suspectate sau acuzate în cadrul procedurilor penale: 

• termen de transpunere: 11/06/2019; 

• directiva se află în analiză la nivel intern în vederea identificării măsurilor ce se 

impun. 

 

Sprijinirea transpunerii unor acte legislative europene din sfera de competență a altor 

instituții 

Au fost formulate puncte de vedere și s-a asigurat participarea la diverse reuniuni, în 

vederea transpunerii de către Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor 

Vârstnice a Directivei (UE) 2014/54 a Parlamentului European și a Consiliului din 16 aprilie 

2014 privind măsurile de facilitare a exercitării drepturilor conferite lucrătorilor în 

contextul liberei circulații a lucrătorilor. 

 

VI. Verificarea autenticității titlurilor executorii emise de Comisia Europeană sau de 

Consiliul UE, care urmează să fie executate pe teritoriul României:  

În conformitate cu art. 299 TFUE, Comisia Europeană, Consiliul UE şi Banca Centrală 

Europeană pot emite acte care impun o obligaţie pecuniară în sarcina altor persoane decât 

SM. În România, autoritatea națională responsabilă de învestirea cu formulă executorie a 

acestor acte este MJ.  

În perioada de referință, a fost certificată autenticitatea a două titluri executorii emise 

de Comisia Europeană. 

 

VII. Pregătirea ratificării și implementării Acordului privind Curtea Unică în Materie de 

Brevete:  

MJ a participat la demersurile de operaționalizare a Curții Unice în Materie de Brevete 

(CUB) prin formularea de puncte de vedere cu privire la documentele supuse aprobării 

Comitetului Pregătitor, prin transmiterea de informații privind sistemul judiciar național, 

la cererea Secretariatului Comitetului Pregătitor, sau prin formularea poziției României 
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cu diverse ocazii (cum ar fi reuniunile Consiliului Competitivitate); la nivel intern, au fost 

elaborate prezentări și puncte de vedere cu privire la diverse aspecte cuprinse în Acord, 

în special referitoare la judecătorii CUB, a fost inițiat un Memorandum de Guvern cu tema 

Aprobarea semnării Protocolului pentru aplicarea provizorie a Acordului privind Curtea 

unică în materie de brevete, au fost efectuate solicitări de date statistice în materia 

brevetului european.  

Proiectul Legii pentru ratificarea Acordului și pentru ratificarea Protocolului privind 

aplicarea provizorie a Acordului este în curs de elaborare. 

 

VIII. Sprijinirea pregătirii reprezentării României în procedurile desfășurate în fața 

Curții de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) în domeniile de competență ale MJ: 

Formularea de puncte de vedere în procedura de emitere de către CJUE a avizelor privind 

încheierea unor acorduri internaționale de către UE:   

• Avizul 2/15 - cerere de emitere a unui aviz vizând evaluarea unei potențiale 

competențe exclusive a UE de încheiere a Acordului de liber schimb cu Singapore 

(EUSFTA). 

 

Cereri având ca obiect pronunțarea unor hotărâri preliminare în cauze în care întrebările 

preliminare au fost formulate de instanțe românești: 

• Cauza C-627/15, Gavrilescu (clauzele abuzive în contractele încheiate cu 

consumatorii, interpretarea art. 267 TFUE prin corelare cu anumite prevederi din 

legislația națională procesual civilă);  

• Cauza C-258/14, Florescu (clarificarea unor aspecte juridice privind 

Memorandumul de înţelegere dintre Comunitatea Europeană şi România, încheiat la 

Bucureşti şi Bruxelles la data de 23 iunie 2009, compatibilitatea unei măsuri adoptate în 

sectorul bugetar atât cu prevederi de drept primar, cât și cu prevederi de drept derivat). 

 

Cereri având ca obiect pronunțarea unor hotărâri preliminare în cauze în care întrebările 

preliminare au fost formulate de instanțe din alte state membre: 

• Cauzele conexate C-404/15 și 659/15, Aranyosi-Căldăraru (mandatul european de 

arestare și procedurile de predare între statele membre); 

• Cauza C-148/16, Akarsar (mandatul european de arestare și procedurile de predare 

între statele membre); 
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• Cauza C-367/16, Piotrowski (mandatul european de arestare și procedurile de 

predare între statele membre); 

• Cauza C-496/16 Aranyosi II (mandatul european de arestare și procedurile de 

predare între statele-membre). 

 

Efectuare de analize și informări privind hotărârile pronunțate de CJUE în anul 2016:  

• Hotărârea pronunțată în data de 17 martie 2016 în Cauza C-175/15 Taser 

International (competența judiciară, recunoașterea și executarea hotărârilor în materie 

civilă și comercială); 

• Hotărârea pronunțată în data de 5 aprilie 2016 în cauzele conexate                                                 

C-404/15 și 659/15, Aranyosi-Căldăraru (mandatul european de arestare și procedurile de 

predare între statele membre); 

• Hotărârea pronunțată la data de 1 iunie 2016 în Cauza C-241/15, Bob-Dogi 

(mandatul european de arestare și procedurile de predare între statele membre). 

 

Dosare EU-Pilot (faza pre-precontencioasă), deschise/redeschise în perioada de 

referință: 

• Dosarul EU Pilot nr. 5171/13/JUST (redeschis) referitor la interpretarea, de către 

autoritățile române, a termenului „recunoaștere” din art. 21, respectiv a termenului 

„executoriu” din art. 28 și următoarele din Regulamentul (CE) nr. 2201/2003 al Consiliului 

din 27 noiembrie 2003 privind competenta, recunoașterea și executarea hotărârilor 

judecătorești în materia matrimonială și în materia răspunderii părintești, de abrogare a 

Regulamentului (CE) nr.1347/2000 (Regulamentul Bruxelles II bis); 

• Dosarul EU Pilot nr. 8116/15/GROW – solicitarea de informații a Comisiei Europene 

cu privire la comunicările comerciale ale profesiei de avocat, potrivit articolului 24 din 

Directiva 2006/123/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind serviciile în cadrul 

pieței interne; 

• Dosarul EU-Pilot 8185/15/JUST vizând transpunerea și implementarea Deciziei 

Cadru 2008/913/JAI privind combaterea anumitor forme și expresii ale rasismului și 

xenofobiei prin intermediul dreptului penal – închis, cu răspuns respins. 
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Acțiuni în constatarea neîndeplinirii de către România a obligațiilor de SM – faza 

precontencioasă: 

În acest moment, sunt deschise 6 acțiuni în constatarea neîndeplinirii obligațiilor de stat 

membru care vizează, total sau parțial, aspecte din sfera de competență a Ministerului 

Justiției, respectiv: 

a) Acțiuni care privesc fie incompatibilitatea normelor juridice naționale cu legislația 

UE, fie cazuri de aplicare incorectă: 

• Cauza 2013/2043 (nerespectarea obligațiilor privind conservarea și exploatarea 

durabilă a resurselor piscicole în conformitate cu politica comună în domeniul pescuitului) 

- stadiu: Etapa I a fazei pre-contencioase – punere în întârziere suplimentară cu răspuns 

transmis; 

• Cauza 2012/2145 (neîndeplinirea obligațiilor prevăzute la art. 267 TFUE) – stadiu: 

etapa I a fazei precontencioase – punere în întârziere suplimentară cu răspuns transmis.  

b) Acțiuni care privesc neîndeplinirea obligației de comunicare a măsurilor naționale 

de transpunere a directivelor UE: 

• Cauza 2015/0153 (necomunicarea măsurilor naționale de transpunere a                               

Directivei 2011/99/UE privind ordinul european de protecție) – stadiu: etapa a II-a a fazei 

precontencioase – aviz motivat cu răspuns transmis în februarie 2016; de asemenea, a fost 

notificată transpunerea totală în cursul lunii iulie 2016 prin Legea nr. 151/2016 privind 

ordinul european de protecție;  

• Cauza 2016/0142 (necomunicarea măsurilor naționale de transpunere a Directivei 

2012/29/UE de stabilire a unor norme minime privind drepturile, sprijinirea și protecția 

victimelor criminalității și de înlocuire a Deciziei-cadru 2001/220/JAI a Consiliului) – 

stadiu: etapa I a fazei precontencioase – punere în întârziere cu răspuns transmis în mai 

2016. Autoritățile române au notificat transpunerea parțială;  

• Cauza 2016/0677 (necomunicarea măsurilor naționale de transpunere a Directivei 

2014/57/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 aprilie 2014 privind 

sancțiunile penale pentru abuzul de piață) - stadiu: etapa I a fazei precontencioase – 

punere în întârziere cu termen de răspuns prelungit, la solicitarea autorităților române, 

până la 22 ianuarie 2017; 

• Cauza 2016/0813 (Directiva 2014/42/UE a Parlamentului European si a Consiliului 

privind înghețarea și confiscarea instrumentelor și produselor infracțiunilor săvârșite în 

UE) – stadiu: la 23.11.2016, a fost comunicată autorităților române scrisoarea de punere 

în întârziere. Autoritățile române au la dispoziție un termen de două luni, până la data  
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de 24 ianuarie 2017, pentru a răspunde scrisorii de punere în întârziere. România a 

notificat la data de 18 iulie 2016 prin intermediul Ministerului Afacerilor Externe 

transpunerea parțială (prin 3 acte normative).  

Din cele 6 acțiuni în constatarea neîndeplinirii obligațiilor de stat membru pendinte, trei 

au fost deschise în perioada de referință, respectiv: cauza 2016/0142 (ianuarie 2016), 

cauza 2016/0677 (septembrie 2016) și Cauza 2016/0813 (noiembrie 2016). În perioada de 

referință, au fost clasate două acțiuni în constatarea neîndeplinirii obligațiilor de stat 

membru, respectiv: cauza 2013/0425 (29 septembrie 2016) și cauza 2014/0192 (17 

noiembrie 2016). 

IX. Altele: 

Implicarea Ministerului Justiției în elaborarea poziției României în cadrul negocierilor de 

aderare la Uniunea Europeană a Serbiei și Turciei, din perspectiva competențelor MJ: 

În perioada de referință au fost formulate: 

• trei puncte de vedere cu privire la deschiderea capitolelor de negociere a aderării 

Serbiei la Uniunea Europeană, care implică și aspecte de competența MJ ; 

• un punct de vedere pe tema relațiilor bilaterale româno-turce în domeniul justiției. 

Ministerul Justiției furnizează informații actualizate în cadrul diferitelor raportări 

efectuate la nivelul cooperării europene, la solicitarea autorităților SM: Sistemul de 

informare al pieței interne (IMI); raportările anuale către Comisia Europeană, în 

conformitate cu Directiva nr.52/2009/CE de stabilire a standardelor minime de ședere 

privind sancțiunile și măsurile la adresa angajatorilor de resortisanți din țări terțe aflați 

în situație de ședere ilegală („Directiva sancțiuni”) și cu Directiva nr. 2014/54/UE privind 

măsurile de facilitare a exercitării drepturilor conferite lucrătorilor în contextul liberei 

circulații a lucrătorilor. 

 

VII. DREPTURILE OMULUI 

 

I. Cauzele CEDO 

Ministerul Justiției colaborează strâns cu Agentul Guvernamental atât în pregătirea 

apărării poziției României ca stat pârât în fața Curții, cât și în punerea în executare a 

hotărârilor pronunțate de Curte în acele cauze care țin de competența sa. În acest sens, 

Ministerul Justiției transmite datele și informațiile solicitate de Agentul guvernamental și 
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apreciate ca fiind necesare reprezentării intereselor statului român la Curte și la 

Comitetul Miniștrilor. În anul 2016, au fost transmise informații în trei cauze aflate pe 

rolul Curții (Solcan - imposibilitatea de a participa la înmormântarea mamei din cauza 

internării nevoluntare într-un centru de psihiatrie, Nica - executarea unei hotărâri 

judecătorești, Elisei-Uzun – drepturile salariale ale asistenților judiciari).  

La invitația Agentului Guvernamental, Ministerul Justiției participă, alături de alte 

instituții publice vizate, la reuniunile grupurilor de lucru pentru punerea în aplicare a 

hotărârilor Curții în acele cauze ce țin de competența sa, în scopul identificării măsurilor 

ce trebuie adoptate pentru a se conforma jurisprudenței CEDO și a remedia situația care 

a condus la o încălcare a drepturilor garantate prin Convenție și protocoalele adiționale. 

În prezent se participă la patru grupuri de lucru (Săcăleanu - neexecutarea hotărârilor 

judecătorești, Lungu și alții – principiul securității raporturilor juridice, V. Câmpeanu – 

reprezentarea legală a persoanelor cu dizabilități, C. Teodorescu – condițiile în unitățile 

de psihiatrie).  

La solicitarea Ministerului Afacerilor Externe, Ministerul Justiției elaborează avize pentru 

aprobarea semnării de către Agentul Guvernamental pentru CEDO, în numele Guvernului, 

a înțelegerilor amiabile sau a declarațiilor unilaterale pentru soluționarea cauzelor 

împotriva României aflate pe rolul CEDO. În perioada 1 ianuarie - 7 decembrie 2016 au 

fost elaborate și transmise la MAE 460 de avize, suma totală fiind de 2.589.380 EUR (au 

fost luate în calcul sumele maxime, însă în funcție de soluționarea cauzelor prin 

înțelegere amiabilă sau declarație unilaterală, suma poate fi mai mică). 

 

II. Ratificarea Protocolului 16 la Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a 

libertăților fundamentale – participarea la grupul de lucru constituit la nivelul 

Ministerului Afacerilor Externe. 

 

III. Contribuția la raportările periodice către organismele internaționale, prin 

intermediul Ministerului Afacerilor Externe - raportul Comisiei pentru afaceri politice și 

juridice a Adunării Parlamentare a Cooperării Economice a Mării Negre privind Rolul 

religiei în lupta împotriva terorismului și extremismului; cel de-al 16-lea Raport național 

la Carta Socială europeană revizuită a CoE; raportul Departamentului de Stat al SUA 

privind libertatea de religie; raportul anual al Departamentului de Stat al SUA privind 

situația drepturilor omului in lume; raportul anual al Agenției UE pentru Drepturi 

fundamentale; chestionar al raportorului special al ONU pentru dreptul la locuințe 

adecvate; chestionar al Biroului OSCE pentru Instituții Democratice și Drepturile 

Omului/ODIHR cu privire la situația apărătorilor drepturile omului în statele participante; 

observații la Concluziile și recomandările adoptate de Comitetul ONU împotriva torturii 

(CAT). 
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IV. Implementarea prevederilor Convenției Consiliului Europei privind prevenirea și 

combaterea violenței împotriva femeilor şi a violenței domestice (Convenția de la 

Istanbul) – participarea la grupuri de lucru constituite în vederea identificării măsurilor 

necesare pentru implementarea Convenției. 

 

V. Legea nr. 8/2016 privind înființarea mecanismelor prevăzute de Convenția privind 

persoanele cu dizabilități – reprezentarea Ministerului Justiției în grupul de lucru privind 

aplicarea Legii. 

 

VI. Reprezentarea României la diverse reuniuni la nivelul UE/OSCE ce au avut drept 

obiect combaterea infracțiunilor motivate de ură (inclusiv a discursului instigator la 

ură). 

 

 RELAȚIA CU CONSILIUL EUROPEI 

Reprezentanții Ministerului Justiției au contribuit, în mod substanțial, la elaborarea unui 

pachet format din două proiecte de lege privind ratificarea și, respectiv, aplicarea 

Protocolului nr. 16 la Convenția europeană a drepturilor omului. Acest pachet legislativ, 

coinițiat de Ministerul Justiției și Ministerul Afacerilor Externe, se află în etapa dezbaterii 

publice, urmând a fi înaintat Guvernului spre aprobare în următoarele zile. Reamintim că 

Protocolul nr. 16 prevede posibilitatea, pentru cele mai înalte instanțe ale părților 

contractante, de a solicita Curții Europene a Drepturilor Omului să emită avize 

consultative cu privire la chestiuni de principiu privind interpretarea sau aplicarea 

drepturilor și libertăților definite prin Convenție și protocoalele la aceasta, iar prin 

proiectul legii de aplicare se reglementează procedura prin care instanțele române 

desemnate vor adresa Curții astfel de solicitări.    

 

 

VIII. COOPERARE INTERNAȚIONALĂ 

 

Bilanţ 1 ianuarie -19 decembrie 2016 

În anul 2016, Ministerul Justiţiei, prin Direcţia Drept Internaţional şi Cooperare Judiciară,  

a continuat să desfăşoare o activitate intensă, marcată de rezultate concrete atât în ceea 
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ce priveşte componenta operativă a cooperării judiciare, cât şi cea de analiză, evaluare 

şi sinteză specifică atribuţiilor elaborării şi avizării de acte normative în domeniul 

cooperării judiciare, al tratatelor şi al relaţiilor internaţionale.  

Principalele obiective urmărite în anul 2016, în domeniul cooperării judiciare 

internaţionale, al tratatelor şi al relaţiilor internaţionale au fost: 

- exercitarea competenţelor specifice de autoritate centrală în domeniul cooperării 

judiciare internaţionale;  

- consolidarea rolului reţelelor judiciare naţionale în domeniul cooperării judiciare 

internaţionale;  

- dezvoltarea şi consolidarea cadrului legislativ şi instituţional;  

- intensificarea relaţiilor internaţionale în domeniul justiţiei;  

- dezvoltarea cadrului bilateral în domeniul justiției. 

 

1. Din punct de vedere operativ, în îndeplinirea atribuţiilor specifice de autoritate 

centrală în domeniul cooperării judiciare europene şi internaţionale au fost 

înregistrate, pentru perioada de referinţă 36 154 de lucrări, din care: 

         25 525 lucrări în domeniul cooperării judiciare în materie penală, 

         9606  lucrări în domeniul cooperării judiciare în materie civilă, comercială şi de 

dreptul familiei, 

         1023 lucrări pentru Unitatea de tratate, relaţii internaţionale şi magistraţi de 

legătură, din care 325  lucrări în domeniul avizării proiectelor de memorandumuri 

şi proiectelor de acte normative, iniţiate de alte autorităţi, în baza Legii nr. 

590/2004 privind tratatele.  

 

2. Cu privire la consolidarea rolului reţelelor judiciare naţionale în domeniul 

cooperării judiciare internaţionale şi participarea la reuniunile reţelelor europene în 

materie: 

În perioada de referinţă, Reţeaua Judiciară Europeană în materie civilă şi comercială a 

organizat 5 reuniuni din care 4 întâlniri la Bruxelles dedicate: discuţiilor în plenară, 

îmbunătățirii culegerii datelor statistice; obținerii conținutului dreptului străin și 

elaborării unui ghid pentru cetățeni în domeniul succesiunilor; procedurilor europene 

privind cererile de valoare redusă, titlului executoriu european, obligațiilor de 

întreținere, succesiunilor, precum şi o întâlnire la Amsterdam dedicată Regulamentului 

Bruxelles II bis și aspectelor civile ale răpirii internaționale de copii). România a fost 

reprezentată la aceste reuniuni, în funcţie de temele discutate, de către reprezentanţi ai 

http://www.just.ro/despre/
http://www.just.ro/despre/
http://www.just.ro/despre/
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autorităţii centrale desemnate în baza Regulamentului Bruxelles II bis, precum şi 

magistraţi, membri ai Reţelei Judiciare Române în materie civilă şi comercială din cadrul 

Curții de Apel Alba Iulia, Cluj, Galați, Timișoara, Tg. Mureș, Tribunalului București și doi 

reprezentanți ai UNNPR. 

Reuniunile Reţelei Judiciare Române în materie civilă şi comercială au fost organizate de 

Serviciul cooperare judiciară în materie civilă din cadrul direcției, în perioada 2-3 iunie 

2016 și în perioada 6-7 octombrie 2016. Cu ocazia ultimei reuniuni a fost lansat cel de-al 

doilea Buletin al Rețelei Judiciare Române în materie civilă și comercială.  

Totodată, în cursul anului 2016, Serviciul cooperare judiciară în materie penală din cadrul 

direcţiei a organizat două reuniuni ale Rețelei Judiciare Romane in materie penala în 

perioada  4 - 6 aprilie 2016 și în perioada 26 - 28 septembrie 2016. Şi o reuniune 

extraordinară ce a avut loc în perioada 25 - 26 noiembrie 2016.  

 

Reuniunile Rețelei Judiciare Europene în materie penală în acest an au avut loc în 

perioada 7 - 9 iunie 2016 și 21 - 23 noiembrie 2016. Punctele naționale de contact care 

sunt invitate sa participe la aceste reuniuni sunt cele desemnate dintre membrii Reţelei 

Judiciare Române în materie penală (judecători și procurori de la curțile de apel și 

parchetele aferente, Înalta Curte de Casație și Justiție, Parchetul Înaltei Curți de Casație 

și Justiție, DNA, DIICOT). 

 

3. În ce priveşte dezvoltarea şi consolidarea cadrului legislativ şi instituţional, au fost 

elaborate ori se află în curs de definitivare  la nivelul direcţiei: 

- Proiectul Legii pentru ratificarea celui de-al treilea Protocol adițional la Convenția 

Europeană privind Extrădarea, deschis spre semnare la Strasbourg la 10 noiembrie 2010, 

semnat de către România la Viena la 20 septembrie 2012 – aprobat de Guvern la 19.10.206 

– urmează procedura parlamentară; 

- Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară 

internațională în materie penală, republicată, cu modificările și completările ulterioare: 

proiectul vizează, între altele, transpunerea dispozițiilor art. 10 din Directiva 

Parlamentului European și a Consiliului 2013/48/UE privind dreptul de a avea acces la un 

avocat în cadrul procedurilor penale și al procedurilor privind mandatul european de 

arestare, precum și dreptul ca o persoană terță să fie informată în urma privării de 

libertate și dreptul de a comunica cu persoane terțe și cu autorități consulare în timpul 

privării de libertate, precum şi  transpunerea Directivei 2014/41/UE a Parlamentului 

European și a Consiliului din 3 aprilie 2014 privind ordinul european de anchetă în materie 
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penală, proiect care urmează a fi finalizat şi care a fost  dezbătut in cadrul unei reuniuni 

extraordinare a Rețelei Judiciare Romane in materie penala. 

 

4. Intensificarea relaţiilor internaţionale în domeniul justiţiei şi dezvoltarea cadrului 

bilateral în domeniul justiției: 

Vizite la nivel de ministru în Georgia (iunie), Republica Moldova (august cu ocazia 

delegației condusă de Primul Ministru  Dacian  Julien CIOLOȘ), Israel (septembrie). 

 

Instrumente internaționale negociate, semnate și ratificate/aprobate: 

- negocierea si semnarea în 27 iunie 2016 a Acordului de cooperare dintre MJ RO și MJ 

Georgia, aprobat de Guvern prin HG 572 din 10 august 2016, Acord intrat în vigoare. 

- semnarea Declarației Comune de cooperare în domeniul Justiției între Ministerul 

Justiției al României și Ministerul Justiției al Statului Israel, 15 septembrie 2016. 

- aprobarea prin HG nr.198/2016 a Acordului privind cooperarea, în domeniul juridic, 

dintre Ministerul Justiției al României şi Ministerul Justiției al Statului Qatar, semnat la 

21 octombrie 2015 la București 

- semnarea la Chișinău, în data de 26 august, a Planului de acțiuni în domeniul Justiției 

între Ministerul Justiției al României și Ministerul Justiției al Republicii Moldova pentru 

perioada 2016-2018. 

- finalizarea negocierilor Memorandumului de Înțelegere privind cooperarea în domeniul 

probațiunii și al sistemului penitenciar între Ministerul Justiției din România și Ministerul 

Executării  Pedepselor  din Georgia. 

- demersuri pentru negocierea unor tratate bilaterale în domeniul cooperării judiciare în 

materie penală cu state precum: Emiratele Arabe Unite și Peru, precum şi continuarea 

negocierilor cu state precum: Iordania, Algeria, Mexic și Malaezia.  

- demersuri pentru semnarea unor acorduri bilaterale în domeniul cooperării judiciare în 

materie penală cu state precum Brazilia şi Thailanda. 
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Alte acțiuni internaționale cu impact: 

- organizarea de consultări bilaterale cu UK și Germania cu privire la problematica 

condițiilor de detenție, precum şi cu Austria in materia transferării persoanelor 

condamnate. 

-  organizarea de consultări bilaterale în domeniul cooperării judiciare 

internaționale în materie penală, precum şi o sesiune de training in materia asistentei 

judiciare international cu reprezentanți ai Departamentului de Justiției din Statele Unite 

ale Americii, București, aprilie 2016. 

- începând cu luna februarie 2016, Ministerul Justiției a preluat pentru un an de zile 

Președinția Comisiei Naționale de Drept Internațional Umanitar. În acest context, 

Ministerul Justiției a organizat la București în perioada 12-13 octombrie, prima reuniune 

la nivel bilateral între CNDIU RO și un organism similar din alt stat, fiind vorba de 

Comitetul național de consultanță și coordonare a punerii în aplicare a dreptului umanitar 

din Republica Moldova. 

- vizita la București a ministrului Justiției din Spania, 19-20 aprilie. 

- întâlnirea doamnei ministru Raluca Alexandra PRUNĂ cu Președintele EUROJUST, 

doamna Michel CONNIX, 20 octombrie 2016, București. 

- în perioada 10-11 noiembrie 2016 a avut loc, în organizarea Ministerului Justiției 

de la Chișinău în colaborare cu Ministerul Justiției din România,  prima ediție a Forumului 

România - Republica Moldova în domeniul Justiției, reuniune ce a reunit liderii la cel 

mai înalt nivel din domeniul Justiției, al executivului și al profesiilor liberale.   

-       vizita doamnei ministru Raluca Alexandra PRUNĂ, 5 decembrie 2016, în Londra, 

Marea Britanie la invitația asociației The Honourable Society of the Inner Temple, una 

din cele patru asociații profesionale de avocați pledanți și judecători din Marea Britanie. 

În cadrul vizitei ministrul justiției s-a întâlnit cu reprezentanți ai instituțiilor de drept din 

Regatul Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord, profesorul James Wakefield - decanul 

Colegiului de Advocacy, Chantal-Aimée Doerries - președintele Consiliului Baroului al 

Angliei și Țării Galilor, Sir John Laws -  fost judecător la Curtea de Apel, Kieron Beal - 

vicepreședintele Comitetului Internaţional Inner Temple, Robert Buckland - adjunctul 

procurorului general al Angliei și Țării Galilor. Discuțiile au vizat schimbul de bune practici 

și consolidarea relațiilor bilaterale în domeniul juridic. 

Direcţia a asigurat reprezentarea Ministerului Justiţiei la reuniunile grupurilor de experți 

din cadrul Comisiei Europene și ale Organizației Națiunilor Unite şi Consiliului Europei  în 

funcție de tematică. 

 

http://www.just.ro/forum-romania-republica-moldova-in-domeniul-justitiei-editia-i/
http://www.just.ro/forum-romania-republica-moldova-in-domeniul-justitiei-editia-i/


 

41 
 

Tendinţe rezultate către finalul anului 2016, în activitatea de cooperare judiciară 

internaţională, tratate şi relaţii internaţionale  

 

O primă tendinţă o reprezintă în continuare volumul mare de lucrări specifice atribuţiilor 

de autoritate centrală a Ministerului Justiției (cereri de cooperare judiciară, cereri de 

informaţii sau de asistenţă) formulate în cauzele penale şi civile cu elemente de 

extraneitate:  

 În domeniul tratatelor se constantă o intensificare a interesului din partea unor 

state cu care România a avut o cooperare mai redusă, pentru negocierea unor instrumente 

în domeniul justiţiei (ex. Emiratele Arabe Unite, Liban, Iordania, Peru, Mexic); 

Analiza datelor şi informaţiilor disponibile arată, indirect, şi o creştere constantă la 

nivelul instanţelor judecătoreşti şi parchete, a volumului de cauze penale şi civile cu 

elemente de extraneitate. Raportat la acest trend de creştere a numărului de lucrări este 

important de menţionat creşterea gradului de complexitate a unora dintre aceste lucrări 

faţă de, între altele, modificările legislative incidente în unele proceduri ce vizează 

cooperarea judiciară internaţională.  

Cea de-a două tendinţă este de menţinere a nivelului de reprezentare a Ministerului 

Justiției la nivel naţional (în plan inter-instituţional - Ministerul Apărării, Ministerul 

Administraţiei şi Internelor Ministerul Afacerilor Externe) şi internaţional (Organizaţia 

Naţiunilor Unite, Consiliul Europei, Conferinţa de Drept Internaţional Privat de la Haga şi 

organisme ale Uniunii Europene - Reţeaua Judiciară Europeană în materie penală, Reţeaua 

Judiciară Europeană în materie civilă şi comercială, Eurojust), precum şi de dezvoltare a 

contactelor bilaterale în relaţia cu partenerii externi (prin organizarea de întâlniri 

bilaterale la nivel de experţi sau participarea la cele organizate de alte autorităţi române, 

judiciare sau parte a executivului).  

Din perspectiva relaţiilor internaţionale, tendinţa a fost de maximizare a importanţei 

dezvoltării şi consolidării relaţiilor bilaterale prin contacte la nivel de expert şi nivel înalt. 

Necesitatea extinderii ariei de interes la state din afara Uniunii Europene, inclusiv prin 

încheierea de tratate în domenii specifice cooperării internaţionale în materie penală, a 

marcat şi anul 2016 aceasta fiind, de altfel, o componentă importantă a planului de 

acţiune în acest domeniu pentru perioada următoare.  
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IX. ORGANIZAȚIA PENTRU COOPERARE ȘI DEZVOLTARE 

ECONOMICĂ 

 

Ministerul Justiției a continuat să acorde o importanță deosebită colaborării cu 

Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE), aderarea României la 

Convenţia anti-mită a organizației continuând să fie un obiectiv strategic național și o 

prioritate a agendei naționale anticorupție.  

În acest sens, ministrul justiției a participat în luna martie a acestui an la Conferința 

ministerială OCDE - Convenția anticorupție OCDE și rolul său în lupta globală împotriva 

corupției: Către o nouă eră de implementare, unde a avut discuții pe această tema cu 

secretarul-general al OCDE, Angel Gurria. În alocuțiunea sa, ministrul justiției a declarat 

că România sprijină pe deplin Declarația aprobată în cadrul conferinței și va fi un actor 

activ în implementarea acesteia.   

Unul din exemplele de bună cooperare cu OCDE este sprijinul acordat de organizație în 

efectuarea auditului independent al implementării Strategiei Naționale Anticorupție 

2012-2015, realizat de către o echipă de experți din cadrul Rețelei Anticorupție pentru 

Europa de Est și Asia Centrală a OCDE. Recomandările raportului de audit au stat la baza 

SNA 2016-2020.  Cele mai bune practici privind implicarea membrilor comunității de 

afaceri în procesul de evaluare a implementării noii strategii vor continua și pe parcursul 

următorilor ani. Acest lucru va permite, de asemenea, transferul de expertiză din 

domeniul privat în cel public în contextul evaluării conformității instituțiilor publice cu 

măsurile anticorupție. 

În perioada 19-22 aprilie 2016, Ministerul Justiției a participat la evenimentele organizate 

la Paris de OCDE, în cadrul „Săptămânii Integrității”. Printre subiectele abordate s-au 

numărat și rezultatele României în combaterea corupției la nivel înalt, care s-au bucurat 

de o recunoaștere și o atenție specială în cadrul reuniunilor organizate sub egida OCDE. 

În intervenția susținută, secretarul de stat Adrian Baboi-Stroe a reiterat intenția și 

argumentele României de a adera la Grupul de lucru anti-mită din cadrul OCDE, în 

perspectiva aderării țării noastre la această organizație. 

La data de 9 iunie 2016, prim-ministrul României a participat la reuniunea specială a 

Consiliului OCDE dedicată României, ce a avut loc la Paris. Cu această ocazie, premierului 

i-a fost înmânată o foaie de parcurs, ce prevede pașii de urmat de România în vederea 

consolidării cooperării cu Grupul de lucru privind Lupta împotriva Corupţiei în Tranzacţiile 

Internaţionale (WGB). 

 

 

http://www.oecd.org/corruption/oecd-anti-bribery-ministerial-2016.htm
http://www.oecd.org/corruption/oecd-anti-bribery-ministerial-2016.htm
http://www.just.ro/alocutiunea-ministrului-justitiei-raluca-alexandra-pruna-cu-ocazia-conferintei-ministeriale-ocde/
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Foaia de parcurs prevede următorii pași: 

1. Pregătirea, de către Secretariatul OCDE, a unei analize preliminare complete cu 

privire la conformitatea legislației naționale cu prevederile Convenției OCDE privind 

combaterea mituirii funcționarilor publici în cadrul tranzacţiilor comerciale 

internaţionale; 

2. În baza analizei preliminarii, Secretariatul va organiza reuniuni informale în 

România, pentru discutarea constatărilor acesteia, și va pregăti un raport final în baza 

acestor discuții; 

3. Guvernul României și Secretariatul OCDE vor organiza un seminar de două zile 

pentru a realiza schimbul de bune practici cu privire la consolidarea domeniilor legislative 

identificate în raport. Evenimentul va reuni experți ai WGB, ai Secretariatului OCDE și ai 

instituțiilor relevante din România.   

Rezultatul acestor eforturi va avea un impact pozitiv pentru acceptarea României ca 

participant la WGB, va contribui la consolidarea cooperării RO-OCDE şi va demonstra 

capacitatea ţării noastre de a răspunde cerinţelor ce corespund calităţii de membru.  

Pentru a asigura finanțarea foii de parcurs, Ministerul Justiției, Cancelaria Prim-

Ministrului și Secretariatul General al Guvernului au inițiat memorandumul cu tema 

„Participarea României, prin Cancelaria Prim-Ministrului, într-un acord de cooperare pe 

termen lung cu Organizaţia pentru Cooperare Economică şi Dezvoltare (OCDE) în 

domeniul guvernanței publice; Implementarea, de către Ministerul Justiției, a foii de 

parcurs pentru consolidarea cooperării cu Grupul de lucru Anti-mită al OCDE”.   

Ministerul Justiției a fost invitat să participe la reuniunea WGB ce a avut loc în perioada 

6-9 decembrie 2016, la Paris și să prezinte ultimele evoluții în prevenirea și combaterea 

corupției. România a primit reacții pozitive din partea partenerilor internaționali, precum 

și îndemnul de a menține cursul politicilor anticorupție.  

Ministerul Justiției este reprezentat la nivel de secretar de stat și director în cadrul 

Comitetului interministerial pentru coordonarea relațiilor României cu OCDE, aflat în 

coordonarea Cancelariei Prim-ministrului, cu rol consultativ în procesul de intensificare a 

relațiilor României cu OCDE în vederea aderării la această organizație. 
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X. REFORMAREA MINISTERULUI JUSTIȚIEI ȘI A STRUCTURILOR 

SUBORDONATE 

 

Prin Hotărârea Guvernului nr. 328/2016 pentru modificarea şi completarea Hotărârii 

Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei, precum 

şi pentru modificarea unor acte normative, numărul maxim de posturi alocat aparatului 

propriu al Ministerului Justiției a fost suplimentat cu 70 de posturi.  

În vederea ocupării posturilor vacante din cadrul aparatului propriu al Ministerului 

Justiției, în perioada noiembrie 2015 – decembrie 2016, au fost organizate următoarele 

concursuri și proceduri: 

- concurs pentru ocuparea unor funcții publice vacante – trei sesiuni; 

- concurs pentru ocuparea unor posturi de execuție vacante de personal de 

specialitate juridică asimilat judecătorilor și procurorilor – două sesiuni;  

- concurs pentru ocuparea unor posturi vacante corespunzătoare unor funcții 

contractuale;  

- selecție pentru ocuparea postului de manager de proiect din cadrul Direcției de 

Implementare a Proiectelor Finanțate din Împrumuturi Externe (DIPFIE); 

- selecție pentru ocuparea unui post de conducător auto din cadrul DIPFIE; 

- procedură de transfer la cerere pentru ocuparea unor funcții publice vacante – cinci 

sesiuni.         

De asemenea, în cursul anului 2016, au fost organizate două concursuri pentru ocuparea 

posturilor vacante din cadrul Agenției Naționale de Administrare a Bunurilor 

Indisponibilizate   (un concurs pentru ocuparea unor posturi de execuție vacante de 

personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor și procurorilor și un concurs pentru 

ocuparea unor posturi vacante corespunzătoare unor funcții contractuale) și o procedură 

de transfer la cerere pentru ocuparea unor funcții publice vacante, în vederea 

operaționalizării acestei instituții, precum și două concursuri pentru ocuparea unor funcții 

de conducere vacante din cadrul Oficiului Național al Registrului Comerțului și din oficiile 

registrului comerțului de pe lângă tribunale. 
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Aprobarea/ modificarea unor regulamente și a statelor de funcții pentru instituțiile 

subordonate Ministerului Justiției: 

a) Oficiul Național al Registrului Comerțului (Modificarea Regulamentului de organizare şi 

funcţionare a Oficiului Naţional al Registrului Comerţului şi a oficiilor registrului 

comerţului de pe lângă tribunale- Ordinul Ministrului Justiției nr. 2207/C/08.06.2016,  

Elaborarea  Regulamentului de ocupare a funcțiilor de director general, director general 

adjunct la Oficiul Național al registrului Comerțului și a funcțiilor de director, director 

adjunct la oficiile registrului comerţului de pe lângă tribunale -Ordinul ministrului justiției 

nr. 1339/C/ 13.04.2016, aprobarea  statelor de funcții ale ONRC și ale oficiilor registrului 

comerțului de pe lângă tribunale- Ordinele Ministrului Justiției nr. 3645/C/15.09.2016 și 

4288/C/29.11.2016) ;    

b) Autoritatea Națională pentru Cetățenie (Aprobarea Regulamentului de organizare şi 

funcţionare - Ordinul Ministrului Justiției nr. 745/C din 27 februarie 2014, aprobarea  sau 

modificarea statelor de funcții ale ANC - Ordinele Ministrului Justiției nr. 

1143/C/30.03.2016, nr. 2415/C/28.06.2016, nr. 3440/C/13.09.2016, nr. 

3605/C/11.10.2016. În același timp, este de subliniat faptul că se află în curs de finalizare 

o nouă aprobare a statelor de funcții ale ANC ; 

c) Institutul Naţional de Expertize Criminalistice (Aprobarea Regulamentului de ocupare 

a posturilor vacante de experți criminaliști din cadrul INEC –Ordinul Ministrului Justiției 

nr. 2724/C/18.07.2016, modificarea statului de funcții și de personal al INEC – Ordinul 

ministrului justiției nr. 4377/31.12.2015. În prezent se află în curs de desfășurare 

procedura de modificare a statului de funcții ale acestei instituții.  

d) Spitalul ”Prof. Dr. Constantin Angelescu” (Aprobarea/Modificarea Regulamentul de 

organizare și funcționare a Spitalului „Prof.dr. Constantin Angelescu” – Ordinele 

Ministrului Justiției nr.  24/C/2016, nr. 1324/C/2016. În prezent se află în curs de 

finalizare procedura  care vizează o nouă modificare a Regulamentului de organizare și 

funcționare a Spitalului ”Prof. Dr. Constatin Angelescu” și modificarea corespunzătoare a 

statului de funcții al acestei instituții, aprobarea/modificarea statelor de funcții ale 

Spitalului - Ordinele Ministrului Justiției nr. 181/C/20.01.2016, 2641/C/13.07.2016).  

În prezent, se află în curs de desfășurare procedura privind  modificarea Ordinului comun 

al Ministrului Justiției și Ministrului Sănătății privind constituirea Comisiei pentru 

examinarea medicală a judecătorilor, procurorilor, magistraților asistenți, personalului 

de specialitate juridică asimilat acestora, a candidaților pentru admiterea în magistratură 

și  a Comisiei de examinare psihiatrică a acestora, precum și pentru aprobarea 

Metodologiei de examinare, a Baremului medical și a Modelelor fișelor medicale de 

incadrare și pentru expertizarea psihiatrică. De asemenea, în aceeași fază se află și 

procedura de elaborare a Ordinului comun al ministrului justiției și ministrului sănătății  
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privind constituirea Comisiei pentru examinarea psihiatrică a personalului auxiliar de 

specialitate și a celui conex, din cadrul instanțelor judecătorești și parchetelor de pe 

lângă acestea, precum și pentru aprobarea Metodologiei de examinare, a Baremului 

medical și a Modelului fișei medicale de examinare psihiatrică; 

e) Centrul Medical de Diagnostic și Tratament Ambulatoriu – Regulamentul  de organizare 

şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea funcției de director-medic şef al Centrului 

Medical de Diagnostic şi Tratament Ambulatoriu din subordinea Ministerului Justiţiei, se 

află în procedura de avizare. 

Se află în curs de desfășurare și procedura pentru aprobarea unui nou Regulament de 

Organizare și funcționare al acestei instituții și modificarea corespunzătoare a statului de 

funcții al acestei instituții.  

 

XI. STRUCTURI SUBORDONATE 

 

1. AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU CETĂȚENIE  

Ca instituție cu competență generală în materia cetățeniei, Autoritatea Națională pentru 

Cetățenie (ANC) asigură aplicarea procedurii de acordare, redobândire, renunțare și 

retragere a cetățeniei române, precum și desfășurarea activității de consiliere, prin 

structurile de specialitate, cu privire la problemele în materie de cetăţenie, dar şi cu 

privire la drepturile şi obligaţiile ce decurg din calitatea de cetăţean european. 

Solicitanții cetățeniei române sunt îndreptățiți să ceară standarde înalte pentru eficiența 

serviciului public care este asigurat de ANC. Soluționarea promptă și corectă a cererilor 

de cetățenie, în cadrul asigurat de legislația în vigoare, reprezintă misiunea esențială a 

Autorității, care trebuie să funcționeze pe tiparul unor procese administrative eficiente, 

inclusiv din punct de vedere economic, al raportului costuri instituționale/beneficii 

sociale.  

Astfel, dezvoltarea instituțională a ANC trebuie să aibă în vedere complexitatea și 

utilitatea procedurilor birocratice, în raport cu interesele legitime ale beneficiarilor. 

Instituția este eficientă în măsura în care deservește, la înalte standarde de calitate și 

operativitate, interesele beneficiarilor, iar birocrația este utilă dacă este organizată pe 

principii de raționalizare administrativă și de cooperare cu persoanele care intră în 

contact cu Autoritatea. 

În acest context, în ianuarie 2016, Ministerul Justiției a demarat un proces amplu de 

consultare cu partenerii instituționali și din societatea civilă în materia cetățeniei.  Ca 

atare, conducerea Ministerului Justiției a solicitat noii conduceri ANC să elaboreze un plan 
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de acțiune pe termen scurt, de natură să favorizeze transparența, fluidizarea și 

predictibilitatea analizei și soluționării dosarelor depuse de solicitanții de cetățenie. 

Ulterior, acest plan a fost supus consultării.  

În seria activităţilor desfăşurate pe acest palier se înscrie şi Masa rotundă cu tema 

Autoritatea Națională pentru Cetățenie – garantul aplicării procedurilor legale în materia 

cetățeniei române (București, 18 mai 2016). 

În cadrul evenimentului, a fost prezentat și dezbătut un raport de analiză și evaluare 

instituțională al Autorității Naționale pentru Cetățenie (ANC) pentru perioada 2010 – 2015, 

la aproape 6 ani de la înființarea sa ca instituție specializată în materia cetățeniei. 

Bilanțul a fost elaborat cu sprijinul echipei manageriale și al personalului ANC și are un 

dublu rol: informativ, dar servește și ca instrument de lucru în activitatea viitoare, prin 

integrarea în cuprinsul său a unui plan de acțiune pe termen scurt (2016) și a propunerii 

de elaborare a unei strategii de consolidare și dezvoltare instituțională pe termen mediu 

(2017-2020). 

La eveniment au participat reprezentanți ai instituțiilor publice partenere, ai 

organizațiilor neguvernamentale de profil, precum și toate părțile interesate să sprijine 

creșterea eficienței, transparenței și performanței acestei instituții importante a statului 

român. 

Pe parcursul anului, a fost realizată o analiză generală a eficienței activității desfășurate 

de birourile teritoriale, luându-se în considerare numărul de dosare depuse la fiecare 

dintre aceste birouri în perioada de la înfiinţare până în prezent, precum şi raportul 

costuri/beneficii. Această analiză a fost determinată de faptul că activitatea Biroului 

Teritorial Cluj era suspendată din anul 2011, iar la Biroul Teritorial Timişoara, conform 

rapoartelor de activitate, volumul de activitate este de 26 de ori mai mic decât cel mai 

mic volum de activitate înregistrat la nivelul celorlalte birouri teritoriale. 

Având în vedere prevederile art. 10 alin. (7) din Regulamentul de organizare si funcţionare 

a Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie, aprobat prin Ordinul Ministrului Justiţiei nr. 

745/C/27.02.2014, potrivit cărora „Preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie 

propune ministrului justiţiei înfiinţarea şi desfiinţarea birourilor teritoriale organizate 

la nivel de compartiment şi numărul de posturi necesare desfăşurării activităţii acestora, 

cu încadrarea în limita numărului maxim de posturi prevăzute, ţinând cont de resursele 

financiare şi de eficienţa activităţii”, a fost realizată împreună cu conducerea ANC o 

analiză activităţii birourilor teritoriale, însoţită de propunerea de desfiinţare a Birourilor 

Teritoriale din Cluj-Napoca şi Timişoara. 
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Prin Ordinul Ministrului Justiţiei nr. 3440/C/13.09.2016, modificat prin Ordinul Ministrului 

Justiţiei nr. 3605 /C/11.10.2016, au fost desfiinţate Birourile teritoriale ale Autorității 

Naționale pentru Cetățenie Cluj-Napoca și Timișoara. Posturile astfel disponibilizate au 

fost redistribuite structurilor organizatorice ale ANC care aveau un număr insuficient de 

posturi și care se confruntau cu lipsă de personal.   

Pe linia cooperării internaţionale, reprezentanții Autorității Naționale pentru Cetățenie 

au avut o întâlnire de lucru a cu partenerii instituționali în materia cetățeniei, din 

Republica Moldova (iulie 2016). 

Scopul vizitei l-a constituit identificarea unor modalităţi de colaborare între Autoritatea 

Naţională pentru Cetăţenie şi autorităţile moldovene emitente ale actelor care stau la 

baza întocmirii dosarului de redobândire a cetăţeniei române în vederea preîntâmpinării 

unor situaţii de obţinere în mod fraudulos a cetăţeniei române. 

Delegația ANC a fost primită de domnul Vladimir Cebotari, ministrul Justiţiei și a avut 

întâlniri de lucru cu reprezentanţii Serviciului de Stare Civilă, ai Serviciului Tehnologii 

Informaţionale din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, precum şi cu cei ai Asociaţiilor 

Notarilor Publici.  

Participarea ANC la Forumul România - Republica Moldova în domeniul Justiției (10-11 

noiembrie 2016) a constituit un bun prilej pentru a stabili un calendar al derulării 

activităţilor de cooperare. 

Pornind de la Planul de Acțiune în domeniul Justiției, semnat de miniștrii justiției din 

România și Republica Moldova, în cadrul întâlnirii cu reprezentanții Serviciului de Stare 

Civilă, s-au stabilit modalitățile concrete de colaborare între cele două instituții pentru 

prevenirea și sesizarea situațiilor de folosire a unor acte false în procesul de obținere a 

cetățeniei române, respectiv: 

1.       semnarea unui acord interinstituțional de asistență și schimb de informații între 

ANC și Serviciul de Stare Civilă ; 

2.       instruirea personalului ANC în materie de stare civilă în cadrul vizitelor ce vor fi 

organizate la Chișinău, în cursul lunii decembrie și respectiv și la București, în cursul lunii 

februarie ; 

3.       transmiterea modelului unic al formularelor certificatelor de stare civilă ; 

4.       crearea unei adrese de e-mail dedicată verificării, cu celeritate, a actelor de stare 

civilă. 

În marja Forumului, delegația ANC a participat la o întâlnire cu reprezentanții Asociațiilor 

Obștești ale Notarilor din Republica Moldova, în cadrul căreia s-a stabilit necesitatea  

 



 

49 
 

încheierii unui acord de colaborare privind schimbul de informații cu privire la realitatea 

parcurgerii procedurii de legalizare a actelor de stare civilă depuse în procesul de 

dobândire a cetățeniei române.  

Ca date statistice, în raport de activităţile desfăşurate în cursul anului 2016, potrivit 

competentei Autorităţii, menţionăm următoarele:  

-au fost înregistrate 111.111 de cereri depuse la sediul central, birourile teritoriale din 

Iaşi, Suceava, Galaţi şi Timişoara, precum şi la direcţiile consulare ale Ministerului 

Afacerilor Externe; 

-Comisia pentru cetăţenie, entitate fără personalitate juridică, având ca atribuție 

verificarea îndeplinirii condiţiilor prevăzute de lege pentru acordarea, redobândirea, 

retragerea sau renunţarea la cetăţenia română a avizat un număr de 84.360 dosare de 

cetăţenie; 

- ANC a aprobat, prin ordin al președintelui Autorității, dobândirea sau renunțarea la 

cetățenia română a unui număr de 77.287 persoane și a respins cererile formulate de alte 

1587 persoane; 

 

-6225 de persone au depus jurământul de credinţă faţă de România în faţa preşedintelui 

ANC, acesta fiind momentul dobândirii cetăţeniei române.  

 

Alte activităţi relevante pentru obiectul de activitate: 

 

- introducerea sistemului A-Ticketing pentru înregistrarea cererilor de cetățenie, un 

sistem care dă posibilitatea depunerii dosarului în ordinea cronologică a venirii 

persoanelor solicitante, prin alocarea unor tichete de ordine, de natură să înlăture 

suspiciunile de lipsă de transparenţă şi chiar de corupţie; 

- introducerea sistemului de programare on-line a depunerii dosarelor de cetățenie; 

- achiziţionarea unui sistem de videoconferință între sediile ANC; 

- realizarea interconectării bazei de date cu bazele de date ale autorităților și 

instituțiilor partenere (Ministerul Afacerilor Externe, Inspectoratul General de Imigrări); 

-încheierea unor protocoale de colaborare cu Inspectoratul General al Poliţiei Române 

pentru eliminarea cazierului judiciar şi cu Oficiul Naţional al Registrului Comerţului pentru 

accesul la baza de date a acestei instituţii, în scopul degrevării solicitanţilor de a depune 

acte cu privire la firmele pe care le deţin; 

- standardizarea formularului certificatului de cetățenie, prin introducerea unui model 
unic, atât la nivelul ANC, cât și al misiunilor diplomatice și al oficiilor consulare, care să 
fie prevăzut cu elemente suplimentare de siguranță; 
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- asigurarea consilierii online privind cererile în materie de cetățenie; 
- cooperarea cu organizațiile internaționale cu atribuții în materia migrației sau a 
refugiaților; 
-formularea de propuneri privind introducerea ANC în Lista obiectivelor la care se asigură 

paza și protecția cu efective de jandarmi. 

 

2. OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI 

 

Activitatea Oficiului Naţional al Registrului Comerţului şi a celor 42 de oficii ale registrului 

comerţului de pe lângă tribunale, în perioada ianuarie – noiembrie 2016, s-a desfăşurat 

cu respectarea prevederilor legale privind organizarea şi funcţionarea acestora. 

 

1. Ca date de bilanț, principalele acțiuni derulate la nivelul Oficiului Național al 

Registrului Comerțului, în anul 2016, au vizat:  

• ÎNREGISTRĂRI ÎN REGISTRUL COMERŢULUI: 106.016 înmatriculări (74.609 persoane 

juridice și 31.407 persoane fizice); 462.825 menţiuni. Un număr de 163.749 cereri de 

înregistrare au fost depuse online; 

• IMPLEMENTAREA PROIECTULUI “GHIŞEUL EXPRES” pentru preluarea cererilor de 

înregistrare în registrul comerţului la nivelul oficiilor registrului comerţului de pe lângă 

tribunale, prin care se elimină verificarea prealabilă la ghişeu (factorul uman) şi are rolul 

de a reduce considerabil timpii de aşteptare, şi anume, la câteva minute; 

• IMPLEMENTARE ACTE NORMATIVE REGISTRUL COMERŢULUI : 

- analizarea serviciilor publice pentru care monitorizează şi/sau controlează furnizarea, 

precum şi a procedurilor de furnizare şi a numărului de documente solicitate 

beneficiarului pentru furnizarea serviciilor publice respective, în cadrul implementării 

O.U.G. nr.41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administrației 

publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative; 

- pregătirea procesului de dezvoltare a interconectării Registrelor Comerțului conform 

Directivei 2012/UE/17 și a legii de transpunere a directivei, Legea nr.152/2015; 

- implementarea Memorandumului cu tema: „Creşterea transparenţei şi standardizarea 

afişării informaţiilor de interes public”. Pentru a întruni toate cerinţele acestui document, 

au fost operate câteva modificări, respectiv: informaţia de pe site a fost structurată în 

acord cu prevederile documentului şi au fost publicate informaţii suplimentare faţă de 

cele deja existente referitoare la: organizarea instituţiei, agenda directorului general, 
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achiziţiile publice, formularele tip, datele de contact ale instituţiei etc.; Site-ul a fost 

accesibilizat pentru persoanele cu dizabilităţi; 

- pregătirea procesului operaţional intern pentru realizarea consultării interinstituționale 

a proiectului de lege care să transpună prevederile Directivei (UE) nr.2015/849 privind 

prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanțării 

terorismului; 

- pregătirea implementării Legii nr.182/2016 pentru aprobarea O.U.G. nr.44/2008 privind 

desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile 

individuale și întreprinderile familiale. 

- publicare în buletinul procedurilor de insolvenţă: 21.959 (468.061 pagini) numere 

Buletin; 374.282 de acte de procedură; 

- insolvenţa persoanei fizice, înfiinţarea secțiunea „debitori – persoane fizice cu obligații 

ce nu decurg din exploatarea unei întreprinderi” din cadrul buletinului procedurilor de 

insolvență; 

- alocarea unui număr de 249 posturi la nivel național, potrivit H.G. nr.328/2016 pentru 

modificarea şi completarea H.G. nr.652/2009 privind organizarea şi funcţionarea 

Ministerului Justiţiei, precum şi pentru modificarea unor acte normative;  

- din posturile alocate un număr de 141 de posturi, pentru care a fost asigurată şi 

finanţarea necesară, au fost scoase la concurs în cursul lunii noiembrie a.c; o parte din 

acesta au fost ocupate, iar pentru restul va fi lansat în luna decembrie a.c. un nou concurs 

care va avea loc în luna ianuarie 2017; 

- modificarea Regulamentului de organizare și funcționare a Oficiului Național al 

Registrului Comerțului și oficiilor registrului comerțului de pe lângă tribunale, prin Ordinul 

nr.2207/C/2016 al Ministrului Justiţiei; 

- aprobarea formatului-cadru al secțiunii „Debitori – persoane fizice cu obligații ce nu 

decurg din exploatarea unei întreprinderi” din cadrul Buletinului Procedurilor de 

Insolvență, al formatului-cadru al actelor care se publică în aceasta și al dovezii privind 

îndeplinirea procedurii de publicare,  prin Ordinul nr.3338/C/2016 al ministrului justiţiei; 

- alocarea resurselor financiare necesare pentru cheltuielile de investiţii, bunuri şi 

servicii, de personal, deplasări pentru instruire personal, etc.; 

- pentru modul informatic BPI - insolvenţa PF a fost încheiat acordul cadru şi a fost semnat 

şi primul contract subsecvent astfel încât la data de 31 decembrie 2016 să fie asigurată 

infrastructura necesară; 
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- pentru asigurarea staţiilor de lucru a fost încheiat acordul cadru şi a fost semnat şi primul 

contract subsecvent pentru un număr de 149 de staţii de lucru, care vor fi livrate în cursul 

lunii decembrie 2016; 

- pentru pregătirea personalului, în perioada 7-10 decembrie a.c. se va desfăşura la 

Centrul de pregătire de la Sovata instruirea cu privire la aplicarea Legii nr.151/2015, la 

care vor participa salariaţi de la compartimentele BPI de la nivelul Oficiului Național al 

Registrului Comerțului şi oficiilor registrului comerțului de pe lângă tribunale; 

- pentru restul logisticii necesare: 

 au fost achiziţionate echipamentele de comunicaţii; 

 pentru mobilier şi furnituri de birou, procedurile sunt în derulare şi se vor finaliza 

în cursul lunii decembrie a.c.; 

 pentru dimensionarea spaţiilor de lucru la Oficiul Național al Registrului Comerțului 

şi Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București pentru activitatea BPI: 

-  la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București a fost organizat spaţiul 

de lucru şi amenajat corespunzător; 

-  la Oficiul Național al Registrului Comerțului este în derulare procesul de organizare şi 

amenajare. 

• CONTROL INTERN MANAGERIAL  

- Implementarea noilor prevederi ale OSGG nr.400/2015 pentru aprobarea Codului 

controlului intern managerial al entităților publice, cu modificările și completările 

ulterioare. 

• PROCESUL DE OCUPARE A FUNCŢIILOR VACANTE DE DIRECTOR GENERAL / DIRECTOR 

GENERAL ADJUNCT ONRC, DIRECTOR ORCT 

În anul 2016 a fost aprobat Regulamentul de ocupare a funcțiilor de director general, 

director general adjunct la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului şi a funcțiilor de 

director, director adjunct la oficiile registrului comerţului de pe lângă tribunale, prin 

Ordinul nr.1339/C/2016 al ministrului justiţiei, conform prevederilor Legii nr.337/2013 

prin care a fost modificată şi completată Legea nr.26/1990 privind registrul comerţului, 

în sensul numirii pe mandat de 4 ani a funcţiilor menţionate. 

Astfel, la nivelul Ministerului Justiţiei au fost organizate 2 concursuri pentru ocuparea 

funcţiilor vacante de director general/director general adjunct la Oficiul Național al 

Registrului Comerțului şi director la Oficiile Registrului Comerțului de pe lângă 

Tribunalele: Constanţa, Gorj, Hunedoara, Neamţ, Maramureş, Olt, Vaslui, Vrancea, fiind 

astfel numiţi primii directori din sistemul registrului comerţului pe mandat de 4 ani. 
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• PERSONAL  

- Aplicarea prevederilor O.U.G. nr.20/8.06.2016 completată cu O.U.G. nr.43/31.08.2016 

pentru modificarea şi completarea O.U.G nr.57/2015 privind salarizarea personalului 

plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri 

fiscal-bugetare, începând cu data de 01.08.2016. 

- Aplicarea prevederilor Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea examenului 

pentru promovarea salariaţilor Oficiului Naţional al Registrului Comerţului şi ai oficiilor 

registrului comerţului de pe lângă tribunale pe posturi de execuţie, urmare absolvirii unei 

forme superioare de învăţământ, aprobat prin ordinul ministrului justiţiei 

nr.3194/C/08.10.2015. 

- Asigurarea formării profesionale a personalului prin participarea la “Cursul general de 

instruire şi perfecţionare în comunicare, comportament şi atitudine”. 

- Participarea la Programul Oficial de Internship al Guvernului României, ediţia 2016. 

• PROGRAME CU FINANŢARE EXTERNĂ  

- Aplicarea la programele de finanțare europeană prin programul CEF (Connecting 

European Facility) în vederea obținerii de fonduri necesare implementării interconectării 

Registrului Comerțului conform Directivei 2012/UE/17; 

- Aplicarea la programele europene CEF (Connecting European Facility) pentru obținerea 

de finanțare în vedere asigurării fondurilor necesare implementării interconectării 

Buletinului Procedurilor de Insolvenţă conform Regulamentului 848/UE/2015; 

- Aplicarea pentru obținerea de fonduri într-un consorțiu multinațional, împreună cu 

Institutul de Cercetare și Dezvoltare în Informatică din România, la programele CEF 

(Connecting European Facility), secțiunea Horizon 2020; 

- Depunerea de proiecte în cadrul noului proiect de finanțare al Băncii Mondiale și 

participarea la discuțiile cu reprezentanții Băncii Mondiale (infrastructura hardware, 

sistemul de arhivă electronică, buletinul procedurilor de insolvență și buletinul electronic 

al registrului comerțului).; 

- Stabilirea proiectelor pentru Programul Operaţional Capacitate Administrativă, O.S. 1.3 

şi O.S. 2.3. 

• ÎNFIINŢAREA DE NOI ACTIVITĂŢI ÎN COMPETENŢA OFICIULUI NAȚIONAL AL 

REGISTRULUI COMERȚULUI  

- În cadrul procesului de dezvoltare continuă a activităţii Oficiului Național al Registrului 

Comerțului şi de diversificare a serviciilor asigurate persoanelor interesate, prin H.G. 

nr.811/2016 au fost înființate pe lângă Oficiul Național al Registrului Comerțului și oficiile 
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registrului comerțului de pe lângă tribunale activități finanțate integral din venituri 

proprii, respectiv: 

 editarea şi consultarea în sistem electronic de culegeri de practică şi reviste în 

domeniul registrului comerţului şi buletinului procedurilor de insolvenţă; 

 organizarea de seminarii şi conferinţe în domeniul registrului comerţului şi al 

buletinului procedurilor de insolvenţă; efectuarea de studii, proiecte şi altele asemenea; 

 realizarea de lucrări statistice, sintetice sau analitice, pe două sau mai multe 

criterii, în domeniul registrului comerţului şi buletinului procedurilor de insolvenţă; 

 realizarea de analize/rapoarte specializate, analize generale, sectoriale sau de 

conjunctură, în domeniul registrului comerţului şi buletinului procedurilor de insolvenţă, 

pentru mediului de afaceri, cetăţeni, alte persoane interesate. 

• ASIGURAREA RESURSELOR FINANCIARE, MATERIALE ŞI DE PERSONAL ŞI A 

INFRASTRUCTURII HARDWARE, SOFTWARE ŞI DE COMUNICAŢII  

- Alocarea surselor de finanţare pentru susţinerea activităţilor Oficiului Național al 

Registrului Comerțului şi oficiilor registrului comerțului de pe lângă tribunale; 

- Administrarea sistemului informatic integrat al Oficiului Național al Registrului 

Comerțului şi oficiilor registrului comerțului de pe lângă tribunale. 

 

2. Ca raport de activitate, în perioada ianuarie – noiembrie 2016, situația se evidențiază 

astfel:   

Cereri de înregistrare în registrul comerţului, eliberare certificate constatatoare şi 

furnizare informaţii din registrul comerţului (Anexele nr.1 şi nr.2). 

În perioada ianuarie – noiembrie 2016, activitatea de bază a registrului comerţului central 

computerizat a constat în înregistrarea a 1.651.896 operaţiuni pentru care au fost achitate 

taxe și tarife, din care: 

- 140.483 rezervări denumire firmă;  

- 106.016 înmatriculări (74.609 înmatriculări persoane juridice şi 31.407 

înmatriculări persoane fizice); 

- 462.825 menţiuni (378.000 menţiuni persoane juridice şi 84.825 menţiuni persoane 

fizice); 

- 122.103 depuneri şi/sau menţionări acte; 
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- 605.235 eliberări informaţii (435.097 certificate constatatoare, 41.352 copii 

certificate şi 128.786 furnizări de informaţii); 

- 215.234 alte operaţiuni. 

Pe lângă operațiunile pentru care au fost achitate taxe și tarife, în registrul comerțului 

central computerizat au fost înregistrate operațiuni cu executare din oficiu constând în 

mențiuni de dizolvare/radieri, mențiuni insolvență, mențiuni dispuse conform Codului 

Penal și Codului de Procedură Penală, etc., inclusiv arhivare electronică a documentelor. 

Buletinul Procedurilor de Insolvenţă: 

În perioada ianuarie – noiembrie 2016, activitatea specifică insolvenţei s-a materializat 

în: 

- înregistrarea a 7.709 hotărâri judecătoreşti/notificări privind deschiderea 

procedurii de insolvenţă (debitori care au intrat în insolvenţă); 

- publicarea a 374.282 acte de procedură emise de administratorii şi lichidatorii 

judiciari/instanţele judecătoreşti; 

- publicarea a 21.959 numere (ediţii) ale Buletinului Procedurilor de Insolvenţă; 

- emiterea a 308.722 dovezi de îndeplinire a procedurii de citare, comunicare, 

convocare, notificare în materie de insolvenţă, cu menţiunea că, o dovadă de îndeplinire 

a procedurii se referă la unul sau mai multe acte de procedură publicate, funcţie de 

modalitatea de transmitere a acestora; 

- înregistrarea a 3.710 solicitări abonamente la Buletinul Procedurilor de Insolvenţă, 

contracte furnizare informaţii statistice din BPI, solicitări informaţii punctuale. 

 

3. Acţiuni semnificative desfăşurate la nivelul Oficiului Naţional al Registrului Comerţului: 

3.1. Participări la conferinţe, seminarii, grupuri de lucru, evenimente:  

Participarea specialiştilor Oficiului Naţional al Registrului Comerţului la: 

• ședinţele: 

- grupului de lucru pentru interconectarea registrelor comerţului din statele membre 

ale Uniunii Europene - „BRIS Piloting Workshop”, Comisia Europeană; 

- grupului interministerial de lucru care gestionează procesul de simplificare a 

procedurilor administrative pentru mediul de afaceri, organizată de Cancelaria Primului 

Ministru; 
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- grupului de lucru pentru implementarea Directivei 2015/UE/849 a Parlamentului 

European și a Consiliului privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării 

banilor sau finanțării terorismului, organizate la Bruxelles, Belgia și Roma, Italia; 

- Comitetului procedurilor de insolvență, în temeiul Regulamentului 2015/UE/848, 

organizat de Comisia Europeană, Bruxelles, Belgia; 

- Comisiei pentru Industrii şi Servicii și Comisiei Juridice ale Camerei Deputaţilor, 

având ca temă dezbaterea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele 

fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale; 

- grupului de lucru constituit la nivelul Oficiului Național al Registrului Comerțului în 

vederea simplificării procedurilor administrative aplicabile cetățenilor în activitatea lor 

profesională; 

- grupului de lucru al CLEG-BRIS având ca temă transpunerea și implementarea 

Directivei 2012/EU/17 privind interconectarea registrelor comerţului la nivel european, 

organizat de Comisia Europeană la Bruxelles, Belgia; 

- subgrupului IT al Comitetului privind procedurile de insolvență, în temeiul 

Regulamentului 2015/UE/848 privind procedurile de insolvenţă, organizat de Comisia 

Europeană, la Bruxelles, Belgia. 

• conferințele: 

- Conferința Națională de Management Modern în Administrație, cea de IX-a ediție, 

cu tema “Inovaţie prin tehnologie în sectorul public în viziunea Intel & HP Inc România”, 

organizată de Oameni şi Companii, editor al Portalului Naţional www.administraţie.ro în 

parteneriat cu Intel şi HP Inc România; 

- Justiție deschisă, organizată la Palatul Parlamentului; în cadrul Conferinței s-a 

discutat ideea dezvoltării platformei data.gov.ro,  un portal menit să fie “punctul central 

de acces pentru seturile de date deschise livrate de autoritățile și instituțiile 

administrației publice, ajutând publicul să găsească, să descarce și să folosească 

informațiile generate și deținute de structurile administrative”; 

- ECRF/CRF (European Commerce Registers’ Forum/Corporate Registers Forum), 

organizată la Cardiff, Marea Britanie, în perioada 09 – 13  mai 2016; 

- Conferința Națională a Experților în Achiziții Publice; 

- Conferințele științifice internaționale bienale, cea de-a XI-a ediție, organizate de 

Facultatea de Drept din cadrul Universității de Vest din Timișoara; 
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- Conferinţa Naţională de Control Intern Managerial şi Audit Public Intern, ediţia a 

IV-a, organizată de Institutul Naţional de Control Intern din România; 

- Conferința Națională de Insolvență, cea de-a IV-a ediție, organizată la Univesitatea 

Româno-Americană; 

• Colocviul național “25 de ani de la Legea societăților”, organizat la Universitatea 

Babeș-Bolyai, Facultatea de Drept din Cluj Napoca; 

• întâlnirile grupului de experți pentru portalul european e-Justice, Comisia 

Europeană; 

• Programul Oficial de Internship al Guvernului României, ediţia 2016; 

• Congresul anual al Uniunii Naționale a Practicienilor în Insolvență din România; 

• întâlnirea având ca temă stadiul implementării O.U.G. nr. 41/2016 privind 

stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administrației publice centrale și pentru 

modificarea și completarea unor acte normative; 

• reuniunea de lucru a Oficiului Național al Registrului Comerțului și a oficiilor 

registrului comerțului de pe lângă tribunale, organizată la Sinaia, în perioada 26 - 28 

septembrie 2016; 

• workshop-ul pe tema Registrului Beneficiarilor Reali, organizat de ECRF la Roma; 

• Întâlnirile cu reprezentanţi ai: 

- Agenției Naționale de Administrare Fiscală și DGTI din cadrul Ministerul Finanțelor 

Publice referitor la: schimbul de date aferente ultimelor modificările legislative; vectorul 

fiscal și numărul de identificare fiscală (NIF); 

- Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice privind: 

aplicarea dispozițiilor Legii nr.167/2014 privind exercitarea profesiei de bonă; proiectul 

legii salarizării; proiectul de ordonanță privind tichetele de servicii; 

- Ministerului Justiției privind: Legea pentru aprobarea O.U.G. nr.44/2008; aplicarea 

dispozițiilor din Codul penal privind confiscarea specială și confiscarea extinsă; proiectul 

legii salarizării – Capitolul “Familia ocupațională Justiție”; posibilitatea finanțării prin 

Banca Mondială a unor proiecte cu specific IT prevăzute în strategia de dezvoltare a 

Oficiului Național al Registrului Comerțului; Strategia Naţională Anticorupţie 2016-2020; 

- Ministerului Comunicațiilor și pentru Societatea Informațională referitor la: 

a) “Elaborarea modelului de arhitectură guvernamentală integrată IT și a cadrului 

național de interoperabilitate”, premisă pentru modernizarea serviciilor legate de 
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evenimentele de viață identificate în Strategia Națională Agenda Digitală pentru România 

2014-2020; 

b) situaţia achiziţiilor IT derulate în perioada 2007 – 2015, care ar putea face obiectul 

unor proiecte finanţate din fonduri europene; 

c) modernizarea serviciilor legate de evenimentele de viață privind firmele 

identificate în Strategia Națională Agenda Digitală pentru România 2014-2020; 

d) auditul privind stadiul realizării indicatorilor de durabilitate și de sustenabilitate 

(indicatori de realizare, indicatori de rezultat) în cadrul proiectului “Servicii on-line (de 

e-guvernare) oferite de Oficiul Național al Registrului Comerțului pentru comunitatea de 

afaceri prin intermediul unui portal dedicat”, cod Cod SMIS – CSNR 5064, ca urmare 

contractului de finanțare nr.89/321/31.07.2009 aflat în evidența Organismului 

Intermediar pentru Promovarea Societății Informaționale; 

- CEF Telecom Virtual Info Day (webstreaming) privind zonele de apel de interes 

pentru Oficiul Național al Registrului Comerțului, respectiv: interconectarea registrelor 

comerțului (Business Registers Interconnection System - BRIS); 

- Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică referitor la: 

a) detalierea și nivelul de disponibilitate a serviciilor oferite ca urmare a 

implementării proiectului Infrastructura de tip cloud pentru instituțiile publice din 

România – ICIPRO, care a făcut obiectul proiectului cod SMIS 48594; 

b) posibilitatea participării comune la nivelul Comisiei Europene pentru proiectarea 

unor servicii pilot prin depunerea unor solicitări la apelul „H2020-SC6-CO-CREATION-2016-

2017”, în baza documentului „Orizont 2020 Programul de lucru 2016-2017 în zona Europei, 

într-o lume în schimbare - Societăți favorabile incluziunii, inovatoare și reflexive” 

(Horizon 2020 Work Programme 2016-2017 in the area of Europe in a changing world – 

inclusive, innovative and reflective Societies) în cadrul Programului European „Orizont 

2020” (Horizon 2020 – pe scurt H2020), pilonul „Provocări societale”(Societal Challenges), 

programul de lucru anual „H2020-2016-2017”, programul de lucru punctual „Europa într-

o lume în schimbare - Societăți favorabile incluziunii, inovatoare și reflectorizante” 

(Europe in a changing world – inclusive, innovative and reflective Societies); 

- Oficiului Național pentru Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor având ca obiect 

propunerile Oficiului Național al Registrului Comerțului referitor la transpunerea 

Directivei nr.849 din 20 mai 2015 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul 

spălării banilor sau finanţării terorismului, de modificare a Regulamentului (UE) 

nr.648/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului şi de abrogare a Directivei 

2005/60/CE a Parlamentului European şi a Consiliului şi a Directivei 2006/70/CE a 

Comisiei; 



 

59 
 

- Secretariatului General al Guvernului privind stadiul inițiativelor de simplificare 

promovate de Oficiul Național al Registrului Comerțului, deschiderea unei firme online, 

alte inițiative care pot veni în sprijinul mediului de afaceri; 

• Cursurile: Instruire şi perfecţionare în comunicare, comportament şi atitudine; 

Totul despre REVISAL 6.0.5; Implementarea sistemului de control intern managerial în 

conformitate cu prevederile OSGG nr.400/2015 pentru aprobarea Codului controlului 

intern managerial al entităților publice, republicat; FORESBURG – Raportarea situațiilor 

financiare din sectorul public; Modificări legislative în contabilitatea instituțiilor publice; 

de instruire privind sistemul electronic de raportare Forexebug, organizată de Ministerul 

Finanţelor Publice – Trezoreria Sector 3; Soluţii practice privind achiziţiile publice în 

România; Sistemul electronic al achizițiilor publice SEAP (SICAP) pas cu pas; Protecția 

datelor personale în Uniunea Europeană, organizat de către Institutul European din 

România; Legislaţia muncii şi salarizare REVISAL 6.0.5. 

3.2. Acţiuni interne: 

- implementarea fluxurilor la nivelul aplicațiilor interne de RC și REG necesare 

operaționalizării Ghișeului Expres; 

- întocmirea a: 260 acte procedurale pentru următoarele tipuri de citații: acțiuni în 

anulare hotărâre AGA, acțiune în constatare, litigii de muncă, constatare nulitate act, 

contestație la executare, dizolvare, radiere, fuziune, marcă, obligația de a face plângere 

împotriva rezoluțiilor directorului ORCT/persoanei desemnate, pretenții, procedura 

insolvenței, strămutare, alte cereri; 6.453 de adrese/note/puncte de vedere la adresele 

transmise de persoane fizice sau juridice, de oficiile registrului comerțului de pe lângă 

tribunale, de celelalte direcții din cadrul Oficiului Național al Registrului Comerțului; 

- formularea răspunsurilor la 50 petiţii şi la 100 de solicitări pe informaţii de interes 

public; 

- analizarea şi avizarea pentru legalitate a: 3.673 acte adiţionale şi decizii primite 

de la Serviciul Resurse Umane; 390 contracte privind achiziţiile publice conform 

procedurii prevăzută de O.U.G. nr.34/2006; 530 de contracte RECOM; 291 contracte BPI; 

2 contracte de la Direcția Managementul Calității, Organizare, Arhivă; 

- elaborarea amendamentelor referitoare la proiectul de raport asupra Legii pentru 

aprobarea O.U.G. nr.44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către 

persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale; 

- organizarea concursurilor de ocupare a posturilor vacante din cadrul Oficiului 

Național al Registrului Comerțului și oficiilor registrului comerțului de pe lângă tribunale; 

- elaborarea și afișarea lunară pe site-ul Oficiului Naţional al Registrului Comerţului 

a următoarelor situaţii statistice: Înmatriculări persoane fizice şi juridice; Profesionişti 
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activi din punct de vedere juridic; Suspendări; Dizolvări; Radieri; Societăți intrate în 

insolvență; Statistica PFA/II/IF active în funcţie de vârsta titularilor/membrilor; Statistica 

persoanelor juridice active în funcţie de vârsta asociaţilor/acţionarilor; Statistica 

persoanelor juridice active în funcţie de vârsta persoanelor împuternicite; Distribuţia pe 

sexe a titularilor/membrilor PFA/II/IF; Distribuţia pe sexe a asociaţilor/acţionarilor 

persoanelor juridice active; Distribuţia pe sexe a persoanelor împuternicite ale 

persoanelor juridice active; Situaţia statistică privind înfiinţarea SRL-D; Situaţia 

înmatriculării societăților care au beneficiat de prevederile HG nr.166/2003 - facilități 

oferite studenților; 

- elaborarea și publicarea lunară pe site-ul Oficiului Național al Registrului 

Comerțului, în limba română și în limba engleză, a Sintezelor statistice ale datelor din 

registrul central al comerţului: Operațiuni în Registrul Central al Comerțului şi Societăţi 

cu participare străină la capital, care conţin împreună 37 de tabele ilustrate în 14 grafice; 

- dezvoltarea, întreținerea și monitorizarea sistemului informatic integrat al 

Oficiului Național al Registrului Comerțului; 

- administrarea reţelelor, echipamentelor şi sistemului de comunicaţii de date, atât 

la nivel central, cât şi la nivel local; 

- monitorizarea funcţionării serverelor componente ale platformei centrale a 

Sistemului de Arhivare Electronică; 

- monitorizarea şi reconfigurarea conexiunii cu instituţii publice de la nivelul 

administraţiei centrale; 

- centralizarea şi traducerea răspunsurilor aferente „International Business Registers 

Survey 2015”, chestionar realizat de European Commerce Registers’ Forum (ECRF), 

Corporate Registers Forum (CRF), International Association of Commercial Administrators 

(IACA) şi The Association of Latin American and the Caribbean Registrars (ASORLAC), 

coordonat de Swedish Companies Registration Office – Suedia; 

- desfășurarea activității de inventariere a patrimoniului instituției; întocmirea 

situaţiei soldurilor la toate conturile de disponibilităţi şi cheltuieli la data de 31.12.2015, 

şi transmiterea acesteia la trezorerie; întocmirea situațiilor financiare anuale; 

- asigurarea produselor, bunurilor şi serviciilor necesare activităţii curente a 

instituţiei prin organizarea şi aplicarea de proceduri de achiziţie publică, conform 

legislaţiei aplicabile în domeniu, precum şi a activităţilor aferente asigurării cadrului 

juridic de ducere la îndeplinire a contractelor şi acordurilor-cadru încheiate; 

- monitorizarea şi verificarea efectuării lunare a controlului intern managerial, 

conform Ordinului SGG nr.400/2015, cu modificările şi completările ulterioare; 
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-        efectuarea controlului: 

a) general al activității Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Ilfov, 

Mureș, Constanța, Mehedinți, Satu Mare și Sălaj; 

b) tematic “Verificarea organizării și desfășurării activităților specifice de asistență 

acordate solicitanților în condițiile legii” la Oficiile Registrului Comerțului de pe lângă 

Tribunalele Bihor și Dâmbovița; 

c) la Oficiile Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalele: Dâmbovița, Constanța și 

Harghita, ca urmare a unor sesizări înregistrate la Oficiul Național al Registrului 

Comerțului. 

3.2.1. Acţiuni în colaborare cu Ministerul Justiţiei: 

Elaborarea şi transmiterea la Ministerul Justiţiei a: 

-propunerilor Oficiului Național al Registrului Comerțului pentru planul de acţiune aferent 

Strategiei de dezvoltare a sistemului judiciar; 

- formularului de raportare a datelor cu privire la echipamentele şi aplicaţiile aflate în 

exploatare operațională la nivelul Oficiului Naţional al Registrului Comerţului, cu datele 

solicitate de către Grupul de Lucru pentru Tehnologia Informației (GLIT) care 

funcționează pe lângă Cancelaria Primului – Ministru; 

- Raportului final de implementare a Strategiei Naționale Anticorupție în perioada 2012 -

2015 la nivelul Oficiului Național al Registrului Comerțului și oficiile registrului comerțului 

de pe lângă tribunale; 

- adreselor privind: 

a) progresele înregistrate în implementarea măsurilor prevăzute în Planul sectorial, 

pentru anul 2015 – Planul de acțiune pentru implementarea strategiei naționale 

anticorupție; 

b) noul Plan Naţional de Acţiune 2016 – 2018 pentru implementarea angajamentelor 

din cadrul Parteneriatului pentru o Guvernare Deschisă; 

c) numirea temporară a directorului general și directorului general adjunct ai 

Oficiului Național al Registrului Comerțului și a 8 salariați în funcția de director la Oficiile 

Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalele Vrancea, Maramureș, Olt, Gorj, Neamț, 

Constanța, Hunedoara, Vaslui, precum și numirea acestora în funcție pentru un mandat 

de 4 ani; 

d) acordarea a 6 clase de salarizare pentru personalul Oficiului Naţional al Registrului 

Comerţului și al oficiilor registrului comerţului de pe lângă tribunale care ocupă funcții 

de conducere, conform anexei II litera D, punctul b) din Legea nr.284/2010; 
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- situaţiei centralizatoare semestrială privind stadiul implementării și dezvoltării 

sistemului de control intern/managerial la data de 31.12.2015, conform OSGG 

nr.400/2015; situaţiei centralizatoare privind stadiul implementării şi dezvoltării 

sistemului de control intern managerial la data de 30 iunie 2016; 

- notelor de fundamentare privind: 

a) situația drepturilor salariale existente în cadrul Oficiului Național al Registrului 

Comerțului cu privire la aplicarea de la data de 01.08.2016 a prevederilor O.U.G. 

nr.20/2016, modificată prin O.U.G. nr.43/2016; 

b) criteriile, normele și acțiunile întreprinse în vederea aprobării statelor de funcții; 

- materialului referitor la Proiectul Ordinului privind aprobarea formatului-cadru al 

secţiunii Buletinului Procedurilor de Insolvenţă - “Debitori – persoane fizice cu obligaţii 

ce nu decurg din exploatarea unei întreprinderi”, al conţinutului-cadru al actelor care se 

publică în aceasta şi al dovezii privind îndeplinirea procedurii de publicare; 

- propunerile privind statele de funcții ale Oficiului Național al Registrului Comerțului, 

Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București și ale Ofiicilor registrului 

comerțului de pe lângă tribunale; 

- situația privind angajările, plecările și promovările care au avut loc în anul 2015; situația 

privind numărul de angajați și structura pe funcții a acestora, precum și previzionarea 

modificărilor salariale din cursul anului 2016, necesare aplicării Legii nr.339/2015 a 

bugetului de stat pe anul 2016; 

- informării privind modul de aplicare a prevederilor OUG nr.43/2016; 

- situaţia privind cheltuielile de personal însoţită de copii ale documentelor aferente, 

precum și copii ale documentelor aferente achiziţiilor de investiţii din anul 2015; 

- situației privind execuţia bugetară la Titlul I - “Cheltuieli de Personal” şi la Titlul II – 

“Bunuri şi servicii” la data de 31.12.2015; situației privind execuţia bugetară pe titluri/ 

articole/ alineate bugetare la data de 31.12.2015; 

- situațiilor financiare la data de 31.12.2015; situaţia cheltuielilor cu deplasările oficiale 

în anul 2015; 

- situaţiei privind execuţia bugetară la data de 31.03.2016 la toate titlurile bugetare; 

situației financiare pentru trimestrul I 2016; 

- notelor de fundamentare şi justificare a propunerii cu necesarul de fonduri suplimentare 

la rectificare pentru anul 2016; situaţia privind cheltuielile de personal din luna februarie 

2015 comparativ cu luna februarie 2016, respectiv din semestrul I 2015 comparativ cu 

semestrul I 2016; situația financiară privind execuția la 30.06.2016; situaţia privind 
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achiziţiile de produse software / servicii aferente, servicii IT din perioada 2011 – 2016; 

execuţia la titlul VII – Alte transferuri la data de 29.08.2016; execuţia la titlul XIII – Alte 

active nefinanciare conform listei de investiţii pe anul 2015, cu indicarea numărului / 

datei facturii și a ordinului de plată; situaţiei privind plata sentinţelor privind drepturile 

salariale la data de 30.09.2016; listei de investiţii, actualizată, urmare alocării de credite 

bugetare, în conformitate cu fila de buget nr.78732/19.09.2016; situaţiilor financiare 

pentru trimestrul III 2016. 

3.2.2. Acţiuni efectuate în vederea îmbunătăţirii activităţii oficiilor registrului comerţului 

de pe lângă tribunale: 

- acordarea de îndrumare metodologică punctuală necesară desfăşurării activităţii 

oficiilor registrului comerţului de pe lângă tribunale. 

- preluarea, importarea și actualizarea de la Ministerul Finanțelor Publice a 

situațiilor financiare aferente anilor 2012, 2013, 2014, 2015 și asigurarea disponibilității 

acestora în cadrul SII. 

- întocmirea modelelor de completare a formularelor de înregistrare, înregistrare 

fiscală şi declaraţiile pe proprie răspundere de la ghidurile de înmatriculare, de menţiuni, 

suspendare, radiere a formelor de organizare reglementate de O.U.G. nr.44/2008. 

- desfășurarea misiunii de audit cu tema Evaluarea activității desfășurate de: 

a) Direcția Buletinul Procedurilor de Insolvență și Serviciul Resurse Umane din cadrul 

Oficiului Național al Registrului Comerțului; 

b) Oficiile Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalele Dâmbovița, Argeș, Vâlcea, 

Satu Mare, Constanța, Suceava, Vrancea și Ilfov. 

- elaborarea de către Serviciul Audit Public Intern, în luna ianuarie 2016, a 

următoarelor materiale: 

a. Programul de asigurare și îmbunătățire a calității activității de audit; 

b. Carta auditului intern; 

c. Raportul anual al activității Serviciului Audit Public Intern aferent anului 2015; 

d. Raportul anual de monitorizare al recomandărilor emise urmare misiunilor de audit 

în anul 2015. 

- întocmirea și înregistrarea în evidențele contabile a tuturor documentelor ce 

consemnează acțiunile și activitățile desfășurate de sediul central, cele 42 de oficii ale 

registrului comerțului și cele 17 birouri teritoriale, cu respectarea prevederilor Legii 

contabilității nr.82/1991, republicată cu toate modificările și  actualizările la zi, precum 
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și a celorlalte acte normative cu incidență în activitatea contabilă a unei instituții publice 

finanțată integral de la bugetul de stat și din fonduri europene nerambursabile. 

 

4. Atragerea de fonduri structurale: 

Proiecte cu propunere de finanțare prin POCA 2014 - 2020: 

• Obiectiv specific 1.3. “Dezvoltarea și implementarea de sisteme standard și 

instrumente moderne și eficiente de management la nivelul instituțiilor din sistemul 

judiciar”: Elaborarea, dezvoltarea și implementarea soluției privind arhivarea electronică 

a documentelor gestionate de Oficiul Național al Registrului Comerțului și buletinul 

electronic al registrului comerțului; Elaborarea și implementarea de soluții de 

management al calității la nivelul Oficiului Național al Registrului Comerțului (integrat la 

nivelul Ministerului Justiției). 

• Obiectivul specific 2.3. “Asigurarea unei transparențe și integrități sporite la 

nivelul sistemului judiciar în vederea îmbunătățirii accesului și a calității serviciilor 

furnizate la nivelul acestuia”: Extinderea Buletinului Procedurilor de Insolvență; 

Dezvoltarea și implementarea soluțiilor privind extinderea, optimizarea, dezvoltarea și 

interconectarea portalului de servicii on-line și a sistemului informatic integrat al Oficiului 

Național al Registrului Comerțului cu sistemul ECRIS instanțe și parchete, portalul e-

Justice și alte sisteme; Formarea profesională a personalului Oficiului Național al 

Registrului Comerțului (integrat la nivelul Ministerului Justiției). 

Proiecte cu propunere de finanțare CEF: 

• „Romanian Electronic System for interconnection of National Trade Register Office 

with BRIS”, proiect aflat în faza de negociere cu Comisia Europeană și de finalizare a 

acordului de împrumut. Scopul proiectului este implementarea prevederilor Legii 

152/2015 prin care au fost transpuse în legislația națională prevederile Directivei 2012/17 

privind interconectarea Registrelor Comerțului prin intermediul portalului European e-

Justice; 

• „IRI for Europe (Insolvency Register Interconnection for Europe)”, proiect depus în 

programul CEF al Comisiei Europene într-un consorțiu al Statelor Membre, consorțiu din 

care fac parte Germania, Italia, Lituania, Irlanda și Croația, proiect aflat în evaluare la 

Comisia Europeană. Scopul proiectului este implementarea prevederilor Regulamentului 

(UE) 2015/848 privind procedurile de insolvență prin care se realizează interconectarea 

registrelor de insolvență a Statelor Membre prin intermediul portalului European e-

Justice; 

• Participarea împreună cu Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în 

Informatică (ICI) la proiectul „The Once Only Principle Project (TOOP)”, un proiect 
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multinațional de implementare a bunelor practici în domeniul interconectării electronice 

la nivelul Uniunii Europene. Printre țările participante menționăm: Estonia, Polonia, 

Luxemburg, Olanda, Italia, Austria, Slovenia, Danemarca, Finlanda, Germania, Letonia, 

Lituania, Bulgaria, Suedia, Grecia, Norvegia. Proiectul a fost acceptat de Comisia 

Europeană, în acest moment derulându-se activitățile premergătoare în vederea  semnării 

acordului de împrumut. 

 

5. Mass-media: 

- monitorizarea articolelor apărute în presă în urma informaţiilor furnizate de Oficiul 

Naţional al Registrului Comerţului şi de oficiile registrului comerţului de pe lângă 

tribunale. Ca urmare a activităţii de comunicare, reprezentată prin comunicate/informări 

de presă, răspunsuri la solicitările venite din partea reprezentanţilor mass-media şi 

transmiterea statisticilor lunare, în luna ianuarie 2016, au fost publicate, în presa centrală 

şi locală, peste 4.190 de articole. 

- realizarea de interviuri cu reprezentanţi ai oficiilor registrului comerţului de pe 

lângă tribunale privind: situaţii statistice, serviciile oferite de registrul comerţului, 

situaţia radierilor persoanelor fizice autorizate în primul trimestru din 2016, informaţii 

privind acţiunile la purtător, ghişeul expres; 

- formularea comunicatelor de presă pentru: reprezentanţii mass-media centrale și 

locale, referitor la situațiile statistice pentru anul 2015; 

- transmiterea răspunsurilor aferente „International Business Registers Survey 2015”, 

chestionar realizat de European Commerce Registers’ Forum (ECRF), Corporate Registers 

Forum (CRF), International Association of Commercial Administrators (IACA) şi The 

Association of Latin American and the Caribbean Registrars (ASORLAC),  coordonat de 

Swedish Companies Registration Office – Suedia; 

- realizarea materialelor necesare promovării ghișeului expres de la Oficiile 

Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalele Bucureşti, Braşov şi Timiş; 

- reorganizarea informațiilor publice de pe website-ul Oficiului Național al 

Registrului Comerțului, în conformitate cu Memorandumul privind „Creşterea 

transparenţei şi standardizarea afişării informaţiilor de interes public”, aprobat în şedinţa 

de Guvern din data de 2 martie 2016; 

- s-au formulat şi transmis un număr de 142 situaţii statistice pentru: Alianța 

România Curată, Bancherul.ro, Udvarhelyi Hirado, TVR Timișoara, Jurnalul de Caraș 

Severin, Antena 3, Ziarul Financiar, Economica.net, TVR, Banat TV, TL+, Ministerul 

Economiei și Relațiilor cu Mediul de Afaceri, Deșteptarea Bacău, Jurnațul Național, 

Informația de Sud, KAPITAL TV, Csiki Hirlap, Transilvania Expres, HotNews.ro, Business 
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Review, Wall-Street.ro, DeBizz, Sette Giorni, TVR 1, Evenimentul Zilei, TV SUD, Informația 

Zilei, Profit.ro, DIGI 24 Oradea, DIGI 24 Craiova, DIGI 24 Brașov, DIGI 24 Iași, Gazeta de 

Sud, Revista Capital, Rise Project, CSRmedia.ro, Ziarul Anayurt, Bună Ziua Iași, România 

TV, Jurnalul Național, Piața Financiară, Forbes România, Ziarul de Iași, Deșteptarea, 

Adevărul, Ziare.com, Radio România Actualități, Europa FM, Realitatea.net, Gazeta Nouă, 

New Money; 

- s-a răspuns punctual unui număr de 159 solicitări primite de la: DIGI 24, PressOne, 

Profit.ro, Info Sud-Est, Rise Project, Gazeta de Dimineață, Laura Ștefănuț, PRO TV, Ziarul 

Financiar, Antena 3, România Liberă, Jurnalul Național, Alianța România Curată, 

Economica.net, Atlatszo Erdely, Cetățeanul.net, ProTv.ro, Bursa.ro, Wall-Street.ro, 

Agerpres, Gazeta de Sud, Capital, TVR, Gazeta Sporturilor, Ziarul Anayurt, Informația de 

Sud, Revanșa, Think Outside The Box, Realitatea.net, News.ro, Hotnews.ro, New Money, 

VICE România, TIMPOLIS, Gazeta Nouă, Gazeta Oltului, Kanal D, Realitatea Media, Valea 

Prahovei TV, Avocat.net, Libertatea, Revista Progresiv. 

 

XII. PROBAȚIUNE 

 

Direcția Națională de Probațiune 

 

Consolidarea sistemului de probațiune prin:  

• majorarea cu 25% a salariului de bază brut pentru personalul de probațiune;  

• memorandumul aprobat de Guvernul României în aprilie 2016 cu tema Aprobarea 

calendarului de măsuri necesare îmbunătățirii condițiilor de detenție și a sistemului de 

probațiune, au fost stabilite măsurile graduale necesare pentru consolidarea sistemului 

de probațiune, pentru perioada 2016 – 2018, din perspectiva resurselor umane, materiale 

și infrastructură; 

• adoptarea unor reglementări esențiale pentru activitatea serviciilor de probațiune 

(necesare încă din 2014), recuperându-se un decalaj de peste doi ani înregistrat în 

promovarea acestor acte normative (HG nr. 603/24.08.2016 și HG nr. 604/24.10.2016); 

• în perioada iunie – septembrie 2016 s-a desfășurat concursul pentru ocuparea a 28 

de posturi de consilier de probațiune, în urma parcurgerii etapelor de concurs fiind 

declarați admiși și repartizați 26 de candidați, care și-au început activitate din luna 

octombrie, respectiv noiembrie 2016 ; 
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• suplimentarea numărului de posturi pentru serviciile de probațiune cu 565 

(nefinanțate). La prima rectificare bugetară din anul 2016, au fost finanțate 184 de posturi 

de personal de probațiune și 84 de posturi de personal suport  pentru serviciile de 

probațiune; 

• MJ prin DNP a fost desemnat să găzduiască cea de-a 12 –a  Adunare Generală a 

Confederației Europene de Probațiune, organizație a profesioniștilor din probațiune atât 

din statele membre ale UE, cât și din afara spațiului UE, MJ fiind membru cu drepturi 

depline al acestei organizații din anul 1999. În prezent, CEP este o organizație care deține 

un rol substanțial pe lângă Comisia Europeană și Consiliul Europei în vederea promovării 

unor instrumente cu aplicabilitate în domeniul probațiunii. Organizarea la București a 

acestui eveniment a reprezentat o premieră pentru statele din Europa de S-E și un semn 

de încredere și apreciere a progreselor realizate de România în domeniul dezvoltării 

alternativelor la detenție; 

• semnarea Declarației de Cooperare între Direcția Națională de Probațiune, 

Administrația Națională a Penitenciarelor și Serviciile Corecționale Canadiene, în vederea 

realizării unor activități precum: schimb de expertiză în domeniul programelor și 

politicilor corecționale, organizarea unor vizite de studiu, bazate pe criteriul 

reciprocității,  implicarea în activități reciproce de cercetare și dezvoltare în domeniul 

de interes, oferirea de asistență tehnică precum și formare profesională reciprocă. 

Ceremonia de semnare a Declarației de Cooperare a avut loc în data de 26.10.2016 și a 

fost găzduită de Ambasada Canadei la București în prezența E.S. dl Kevin HAMILTON, 

ambasador al Canadei în România, Bulgaria și Republica Moldova. Cooperarea cu serviciile 

corecționale din Canada a debutat în anul 2013 și s-a concretizat în expertiza oferită DNP 

și ANP în asigurarea condițiilor pentru pilotarea, validarea și implementarea  

instrumentului de evaluare a riscului în activitatea curentă a serviciilor de probațiune, 

precum și de evaluare a  persoanelor care urmează să se libereze din penitenciare;  

• în baza Declarației de intenție (Semnarea „Declarației de intenție” între Direcția 

de Protecție Judiciară Juvenilă din cadrul Ministerului francez de Justiție, DNP și ANP, la 

30 sept 2015. Parteneriatul inițiat între cele trei instituții se înscria în cadrul politicii de 

cooperare regională a ministerelor de justiție din FR și din RO, referitoare la drepturile 

copilului și are ca obiectiv prioritar dezvoltarea sistemului sancționator al minorilor aflați 

în conflict cu legea) și la solicitarea magistratului român de legătură la Paris, în luna 

noiembrie 2016, DNP a facilitat efectuarea unui stagiu de o săptămână în cadrul sistemului 

de probațiune din România de către doi directori-stagiari ai Direcției de Protecție 

Judiciară a Tinerilor (DPJJ) din cadrul MJ din FR (Eric LE JOUBIOUX și Francois DEHAIES, 

directori-stagiari în cadrul Școlii Naționale de Protecție Judiciară a Tinerilor). 

De asemenea, în zilele de 21 și 22 noiembrie 2016, la inițiativa Ambasadei Franței la 

București, a avut loc o serie de evenimente ce au ca subiect justiția pentru minori. Ciclul 

de dezbateri despre justiția minorilor este un proiect conceput ca o platformă de întâlniri 
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și schimburi de bune practici între profesioniștii francezi și cei români. Acestea oferă 

reprezentanților societăților civile, instituțiilor și profesioniștilor din domeniul educației 

și justiției un cadru privilegiat pentru dezbaterea problematicilor din materia justiției 

pentru minori. 

 

XIII. STATISTICĂ JUDICIARĂ 

 

ACTIVITATEA DE STATISTICĂ JUDICIARĂ  

 

1. Creșterea calității și numărului de date deschise publicate, în contextul 

angajamentelor asumate în Planul Național de Acțiune 2015-2017 aferent Parteneriatului 

pentru o Guvernare Deschisă 

Ministerul Justiției și-a asumat angajamentele Parteneriatului pentru o Guvernare 

Deschisă prin politici care să conducă la o guvernare mai responsabilă și mai eficientă. 

Astfel, începând cu februarie 2016, MJ a invitat organizațiile neguvernamentale să 

transmită propuneri tematice pentru elaborarea de rapoarte periodice de statistică 

judiciară privind sistemul judiciar și starea infracționalității. Asfel, în luna martie, a fost 

inaugurată secțiunea Date statistice pe site-ul Ministerului Justiției, dedicată publicării 

periodice de rapoarte tematice elaborate în baza modulului de statistică judiciară al 

aplicației ECRIS al instanțelor de judecată. 

Din luna martie, Ministerul publică situații statistice în format deschis dispuse în intervale 

de timp relevante (care se întind până la intervalul de 26 de ani) privind urmărtoarele 

tematici: 

 Infracțiuni de corupție (Legea nr. 78/2000);  

 Infracțiuni economice (Legea nr. 656/2002, Legea nr. 87/1994, Legea nr. 

241/2005); Infracțiuni de discriminare (OUG 31/2002, art. 369 NCP);  

 Conflict de interese (art. 301 NCP); Infracțiuni electorale (art. 385 și 386 NCP, art. 

387 NCP);  

 Infracţiuni la legea privind organizarea şi desfăşurarea referendumului (Legea nr. 

3/2000);  

 Litigiile civile având ca obiecte partidele politice;  

 Comunicare informații de interes public (Legea 544/2001);  

 Adopția și decăderea din drepturile părintești (art. 508 și art. 509 NCC, Legea nr. 

273/2004 cu modificările și completările ulterioare);  

http://ogp.gov.ro/wp-content/uploads/2016/06/PNA-OGP-2018_iunie-2016.pdf
http://ogp.gov.ro/wp-content/uploads/2016/06/PNA-OGP-2018_iunie-2016.pdf
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 Infracțiunea de fraudă la vot (art. 387 NCP) și nerespectarea legii privind 

organizarea și desfășurarea referendumului (Legea nr. 3/2000) (2011/2014 - 

semestrul 1 2016); 

 Abuzul în serviciu contra intereselor publice (art. 248 CP); 

 Infracțiuni împotriva înfăptuirii justiției (art 266, 268, 269, 270,271, 272,27, 276 

NCP); 

 Infracțiunea de viol în perioada 1990-2016 (art. 197 CP, art. 218 NCP); 

 Cererile de ajutor public judiciar, în materii non-penale aplicabile ; 

 Infracțiunea de omor în perioada 1990-2016 (art. 174,175, 178, 179 CP, respectiv 

180, 188, 189, 190, 191, 192, 193 NCP); 

 Societățile comerciale înregistrate în registrul comerțului în perioada 2015 – 31.10. 

2016; 

 Indexul persoanelor juridice fără scop patrimonial; 

 Regimul de executare al pedepselor; 

 Activitățile lucrative în detenție; 

 Ocupația la intrare în detenție;  

 Efectivul deținuților minori-majori și stadiul procesual; 

 Dinamica capacității de cazare în penitenciare. 

 

2. Actualizarea și dezvoltarea indicatorilor de statistică judiciară din cadrul aplicației 

ECRIS 

La nivelul Ministerului Justiției, pentru realizarea acestui obiectiv, au fost derulate prin 

Biroul de Statistică Judiciară și Direcția Tehnologia Informației următoarele activități: 

identificarea și elaborarea atributelor statistice aferente tuturor obiectelor introduse în 

aplicația ECRIS conform prevederilor noului Cod Penal, aprobarea acestor modificări în 

cadrul Comisiei de actualizare a nomenclatoarelor aplicației ECRIS și a celorlalte aplicații 

cu specific judiciar, testarea și implementarea și acestor modificări. 

De asemenea, pornind de la solicitările de date statistice primite, precum și pe baza 

analizelor efectuate în acest sens, au fost formulate mai multe propuneri de modificare 

pentru indicatorii și atributele statistice din cadrul nomenclatoarelor de obiecte ale 

aplicației ECRIS, atât în materie penală (în special prin introducerea de noi atribute 

statistice care să evidențieze cat mai clar circumstanțele săvârșirii faptelor de corupție 

sau circumstanțele faptelor de discriminare), cât și în cadrul materiilor non penale 

(introducerea de noi atribute statistice care să evidențieze elementele de extraneitate 

ale unei cauze). 
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XIV. AVIZARE ACTE NORMATIVE 

 

Ministerul Justiției îndeplinește, potrivit dispozițiilor legale în vigoare, activitatea de 

avizare, din punct de vedere al legalității, a proiectelor de acte normative elaborate de 

celelalte ministere și de organele de specialitate ale administrației publice centrale, ce 

se supun spre adoptare Guvernului.  

De asemenea, Ministerul Justiției formulează puncte de vedere cu privire la propuneri 

legislative, excepții de neconstituționalitate, petiții, memorii, solicitări alte altor 

instituții pe diverse aspecte.  

În perioada 17 noiembrie 2015 - 08 decembrie 2016 au fost analizate, la nivelul Direcției 

de Avizare Acte Normative, aproximativ 4014 de lucrări, după cum urmează: 

Proiecte acte normative 2172, din care:   

• Legi: 131; 

• Ordonanțe de urgență și ordonanțe simple: 449; 

• Hotărâri: 1592.  

Lucrări generale 1842, din care: 

• Propuneri legislative: 488; 

• Excepții de neconstituționalitate: 1223; 

• Petiții: 26; 

• Puncte de vedere solicitate de alte instituții pe diverse aspecte : 105. 

 

XV. DIRECȚIA FINANCIAR CONTABILĂ 

 

Potrivit art. 142 alin. (1) din OMJ nr. 120/C/2011 pentru aprobarea Regulamentului de 

organizare şi funcţionare a Ministerului Justiţiei la asigurarea condiţiilor de desfăşurare a 

activităţii aparatului propriu al ministerului, Direcția Financiar Contabilă are următoarele 

atribuții principale: 

    - formarea, administrarea, angajarea şi utilizarea fondurilor publice alocate; 

    - organizarea şi conducerea contabilităţii; 
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    - organizarea activităţii de control financiar preventiv propriu; 

    - salarizarea personalului. 

 

Statusul domeniului financiar-contabil la preluarea mandatului:  

Problemele deosebite la preluarea mandatului și modalitatea de rezolvare sau aspectele 

pentru care nu s-a progresat: 

- operaționalizarea Direcției Naționale de Probațiune: s-a realizat; 

- servicii de traducere efectuate în perioada 2012-2014 și pentru care nu au fost 

respectate regulile de contractare, facturare și prezentare a documentelor pentru 

plată: traducătorii au acționat ministerul în instanță și se desfășoară cercetarea 

administrativă pentru stabilirea persoanelor responsabile cu crearea acestei 

situații; 

- modul de recuperare a sumei de 13.576.000 lei de către Ministerul Justiției pe care 

acesta o are de plătit conform sentințelor penale, reprezentând debite datorate 

Casei de Pensii a Municipiului Bucureşti și Regiei de Transport Bucureşti: debitul a 

a fost plătit, urmând a fi făcute acțiuni în instanță pentru recuperarea acestor 

sume de la persoanele vinovate; 

- Spitalul „Prof. dr. Constantin Angelescu”, aflat în subordinea Ministerului Justiției, 

se confruntă anual cu problema acoperirii cheltuielilor curente din veniturile 

încasate de la C.A.S.A.O.P.S.N.A.J. și alte venituri proprii, înregistrând permanent 

datorii și arierate, neavând resursele necesare pentru îmbunătățirea serviciilor 

medicale oferite: situația s-a rezolvat, conducerea spitalului adoptând un 

management financiar prudent pe parcursul anului 2016; 

- Conducerea direcției se găsește în situația de a aviza documente care nu au 

legătură cu competențele sale profesionale, în cadrul Direcției Financiar Contabile 

desfășurându-și activitatea un medic, având ca sarcini analiza deconturilor privind 

serviciile medicale, medicamentele, protezele şi ortozele pentru toți ordonatorii 

secundari/terțiari pentru care Ministrului Justiţiei are calitatea de ordonator 

principal de credite, verificarea şi avizarea concediilor medicale de recuperare 

pentru funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei 

penitenciare în vederea aprobării de către ministrul justiţiei a concediilor medicale 

de recuperare peste 180 de zile. Această situație se datorează desființării, în anul 

2010, a Serviciului Asistență Medicală din cadrul Ministerului Justiției, care avea ca 

atribuții aceste activități: situația există în continuare, nu s-au luat măsuri de 

modificare a H.G. nr 652/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului 

Justiţiei și O.M.J. nr. 120/2011 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi 

funcţionare a Ministerului Justiţiei în acest sens; 



 

72 
 

- finanțarea și operaționalizarea Agenţiei Naţionale de Administrare a Bunurilor 

Indisponibilizate: realizat; 

- asigurarea fondurilor necesare pentru punerea în aplicare a Legii nr.151/2015 

privind procedura insolvenţei persoanelor fizice și a Legii nr. 152/2015 pentru 

modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul înregistrării în 

registrul comerţului: realizat. 

În domeniul administrării resurselor necesare bunei funcționări a justiţiei ca serviciu 

public, cele mai importante activități desfășurate la nivelul Direcției Financiar Contabile 

în perioada noiembrie 2015 – decembrie 2016 au fost: 

1. Plan strategic impact financiar (Planul de acţiune pentru Strategia pentru 

dezvoltarea sistemului judiciar 2016 – 2020, MJ Plan Strategic - obiective strategice 

sectoriale: 

- abordarea StratEx – Strategy Expenses și întocmirea impactului financiar aferent 

MJ Plan Strategic - obiective strategice sectoriale; 

- întocmire impact financiar detaliat (mai mult de 10 versiuni) aferent Planului de 

acţiune pentru Strategia pentru dezvoltarea sistemului judiciar 2016 – 2020; 

- punct de vedere privind impactul preluării bugetului instanțelor de către Înalta 

Curte de Casaţie şi Justiţie și participarea în grupul de lucru; 

- raportarea informaţiilor solicitate de Comisia Europeană pentru Eficiența Justiţiei 

(CEPEJ). 

 

2. Gestionarea bugetului Ministerului Justiției și a instituţiilor subordonate și în 

coordonare, a instanţelor judecătorești- proiect buget și rectificare bugetară: 

- întocmirea proiectului de buget pentru anul 2016; 

- susținerea bugetului MJ în comisiile Parlamentului; 

- întocmirea situațiilor privind bugetul, sursele de finanțare și bilanțul într-o formă 

accesibilă publicului pentru publicarea pe site; 

- întocmirea de situații statistice privind evoluția bugetului Ministerului Justiţiei 

pentru perioada 2012- 2015; 

- întocmirea situației privind fondurile alocate instanțelor judecătorești pentru plata 

hotărârilor judecătorești în perioada 2006 – 2016 și baza legală; 

- limite scrisoarea cadru insuficiente; 

- negocieri cu Ministerul Finanţelor Publice limite: majorare limite; 
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- au fost elaborate propuneri pentru cele două rectificări bugetare anuale pe baza 

solicitărilor prezentate de direcţiile de specialitate din minister şi de ordonatorii de 

credite secundari şi terţiari; 

- revizuire fonduri necesare suplimentar; 

- includerea în proiectul de buget a unor texte care să permită suplimentarea 

numărului maxim de posturi ce pot fi utilizate de Direcţia Naţională de Probaţiune cu 807 

posturi, în vederea continuării implementării planului de măsuri din Memorandumul cu 

tema: „Pregătirea sistemului judiciar pentru intrarea în vigoare a noilor Coduri. 

Evaluarea situaţiei actuale. Plan de măsuri”, aprobat în şedinţa de Guvern din data de 26 

septembrie 2012; 

- întocmirea proiectului de buget pentru anul 2017 pentru Agenția Națională de 

Administrare a Bunurile Indisponibilizate; 

- colectare de la instituțiile subordonate și verificare indicatori de rezultat și de 

eficiență pentru întocmirea și urmărirea realizării bugetului pe programe. 

 

Alte activități: 

1. Curtea de Conturi 

- Întocmirea situației comparative a nivelului de salarizare din luna februarie 2015 

și luna februarie 2016, conform statelor de plată pentru personalul din cadrul Ministerului 

Justiției – aparat propriu, instanțelor judecătorești și instituțiilor subordonate; 

- Întocmirea situației comparative a cheltuielilor de personal plătite în semestrul I 

al anului 2015  și luna februarie 2015, cu semestrul I al anului 2016  și  luna februarie 

2016, pentru ordonatorii secundari/terțiari din cadrul Ministerului Justiției; 

- Întocmirea situației creșterilor salariale pe funcții pentru un număr de 80 persoane 

din cadrul Ministerului Justiției – aparat propriu, instanțelor judecătorești și instituțiilor 

subordonate eferente lunilor februarie 2015 și 2016; 

- Întocmirea situației comparative a nivelului de salarizare din luna mai 2015 și luna 

iunie 2016, conform statelor de plată, pentru persoanele care ocupă funcții de demnitate 

publică din cadrul Ministerului Justiției; 

- Întocmirea situației comparative a nivelului de salarizare din luna mai 2015 și luna 

iunie 2016, conform statelor de plată (aparat central); 

- Întocmirea situației comparative a drepturilor de personal plătite în semestrul I al 

anului 2015  și aferente lunii mai 2015, cu semestrul I al anului 2016  și  luna iunie 2016 

(aparat central); 
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- Întocmirea situațiilor cu privire la evoluția bugetului centralizat al Ministerului 

Justiției în anul 2015 precum și evoluția bugetului aparatului propriu al Ministerului 

Justiției în anul 2015 (buget inițial, virări de credite, rectificări bugetare, suplimentări 

prin HG pentru achitarea tranșelor aferente hotărârilor judecătorești, sume cedate la 

fondul de rezervă, etc) 

- Întocmirea situațiilor privind evoluția indicatorilor din bilanțurile contabile în 

perioada 2013– 2015 din situațiile financiare centralizate ale Ministerului Justiției și din 

situațiile financiare ale aparatului propriu ale Ministerului Justiției, cu justificările 

aferente pentru creșteri/descreșteri; 

- Întocmirea situațiilor privind evoluția Contului de rezultat patrimonial în perioada 

2013-2015 la nivelul Ministerului Justiției - centralizat și MJ – aparat propriu; 

- Întocmirea situațiilor privind evoluția Contului de execuție bugetară în perioada 

2013 – 2015 (venituri și cheltuieli) pentru toate sursele de finanțare la nivelul Ministerului 

Justiției - centralizat și MJ – aparat propriu, cu justificările aferente pentru 

creșteri/descreșteri; 

- Întocmirea situațiilor privind plățile efectuate lunar în anul 2015 aferente 

drepturilor de care a beneficiat personalul din cadrul  Ministerului Justiției: diurnă 

detașare pentru personalul detașat, contravaloare transport (1 călătorie dus întors/lună, 

3 călătorii dus întors sau 6 călătorii simple, 4 călătorii dus întors/lună pentru procurorii și 

judecătorii detașați), contravaloarea chiriilor, medicamentelor; 

- Întocmirea situației privind plățile efectuate lunar de Ministerul Justiției în anul 

2015 pe titluri de cheltuieli; 

- Întocmirea situației privind contractele de achiziții publice încheiate în anul 2015 

și plățile efectuate de Ministerul Justiției; 

- Întocmirea situației privind plățile efectuate de Ministerul Justiției în anul 2015 

reprezentând cotizații sau contribuții la organisme internaționale și baza legală; 

- Solicitarea de informații și centralizarea documentelor de la instanțele 

judecătorești, Oficiul Național al Registrului Comerțului și Institutul Național de Expertiză 

Criminalistică pentru cheltuielile de investiții efectuate în anul 2015 (proiect tehnic, 

oferta tehnică și financiară a executantului, contract, centralizator situații lucrări, 

ordonanțări plată, ordine de plată, angajament bugetar, propunerea de angajare a unei 

cheltuieli, proces verbal de recepție, documente garanție de bună execuție, fișa 

mijlocului fix, etc.); 

- Solicitarea de informații și centralizarea documentelor cu privire la cheltuielile de 

personal efectuate în anul 2015 de la 4 curți de apel (București, Craiova, Ploiești și Cluj), 

Oficiul National al Registrului Comerțului și Institutul Național de Expertiză Criminalistică 
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și MJ - ap propriu (situația cu drepturile salariale și baza lor legală, extras din statul de 

plată atât în format electronic cât și pdf, extras din pontaje, centralizatorul privind plata 

salariilor și situația recapitulativă, întocmirea Situației ”Verificarea Declarației privind 

obligațiile de plata a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a 

persoanelor asigurate - D112” pentru anul 2015, fișa contului 461 01 09 Debitori din 

FNUASS pentru anul 2015 precum și solicitările de rambursare întocmite în anul 2015, 

situația privind evoluția personalului în anul 2015 – intrări/ieșiri/promovări); 

- Formularea de răspunsuri la notele de relații solicitate de echipa de auditori; 

- Prezentarea documentelor echipei de auditori în vederea întocmirii Raportului de 

follow - up privind modul de ducere la îndeplinire a măsurilor dispuse prin Decizia nr. 

XII/13/27.10.2015; 

- Prezentarea documentelor echipei de auditori în vederea întocmirii Raportului  de 

follow - up privind modul de ducere la îndeplinire a măsurilor dispuse prin Decizia nr. 

XII/8/09.11.2015/D1, respectiv Decizia nr. XII/8/16.07.2014/D1. 

 

2. Suport Direcția Națională de Probațiune 

- transmiterea îndrumarului de cheltuieli, a monografiilor contabile și a procedurilor 

MJ aparat propriu în vederea elaborării unora proprii pe baza acestora; 

- suport legislativ vizând avizarea actelor adiționale Protocolul de predare-primire 

dintre tribunale și Direcția Națională de Probațiune. 

 

3. Suport Agenția Națională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate (ANABI): 

- participarea în grupul de lucru privind elaborarea regulamentului de organizare și 

funcționare al ANABI; 

- participarea în grupul de lucru privind Elaborarea Regulamentului privind 

distribuirea sumelor prevăzute la art. 37 din Legea nr. 318/2015 pentru înființarea, 

organizarea şi funcționarea Agenției Naționale de Administrare a Bunurilor 

Indisponibilizate şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative; 

- elaborarea în colaborare cu Direcția Resurse Umane a Statului de funcții și 

personal; 

- întocmirea documentației și obținerea codului unic de înregistrare, precum și 

solicitarea unui punct de vedere la ANAF-MFP privind aplicarea dispozițiilor tranzitorii; 
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- completarea condiţiilor de participare la concurs pentru ocuparea posturilor de 

specialitate economică. 

 

4. Consolidarea strategiilor de control intern 

- Elaborarea și revizuirea de proceduri financiar-contabile (procedura privind 

organizarea si funcţionarea activităţii de casierie, asigurarea decontării în mod gratuit a 

cheltuielilor de transport, asigurare resurse: buget, deschideri de credite, salarizare, 

ALOP şi circuitul documentelor, control financiar preventiv propriu, înregistrări 

contabile). 

 

5. Acte normative – salarizare, evenimente etc.: 

- contribuția referitor la un plan de măsuri în raport cu atribuțiile Direcției Financiar 

Contabile în ceea ce privește prorogarea unor dispoziții ale Codului de procedură civilă 

care reglementează cercetarea procesului și dezbaterea fondului în camera de consiliu; 

- contribuție referitor la efectele declarării neconstituționalității OUG  Nr. 77 din 26 

iunie 2013 pentru stabilirea unor măsuri privind asigurarea funcționalității administraţiei 

publice locale, a numărului de posturi şi reducerea cheltuielilor la instituţiile şi 

autorităţile publice din subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea Guvernului ori a 

ministerelor; 

- calculul impactului financiar pentru transmiterea de amendamente la legea 

bugetului în vederea corelării prevederilor Legii nr. 71/2015 cu sistemul justiției (numărul 

mare de contestații și acțiuni în justiție câștigate de personalul din sistemul justiției); 

- clarificare prevederi Cod fiscal privind regimul fiscal al hotărârilor judecătorești 

devenite executorii până la 31 decembrie 2015 având ca obiect acordarea de daune - 

interese moratorii sub forma dobânzii legale pentru plata eșalonată a sumelor prevăzute 

de titluri executorii având ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din 

sectorul bugetar; 

- calcul impact financiar proiect de lege privind ordinul european de protecție; 

- evaluare impact financiar pentru anteproiectul de lege privind unele măsuri de 

protecție a victimelor infracțiunilor; 

- implementarea și diseminarea către ordonatorii secundari și terțiari de credite a 

Memorandumului cu tema: „Creşterea transparenței şi standardizarea afișării 

informaţiilor de interes public”; 
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- punct de vedere și participarea în grupul de lucru privind proiectul legii de 

ratificare a Acordului privind Curtea unică în materie de brevete; 

- impact financiar vizând proiect HG privind unele măsuri pentru organizarea şi 

desfăşurarea la Bucureşti, în perioada 23-28 octombrie 2016 a Adunării anuale şi a 

Conferinței Internaţionale a Asociaţiei Instituţiilor Corecționale şi Penitenciare (ICPA); 

- punct de vedere proiect HG actualizarea tarifului lunar al chiriei (lei/mp) practicat 

pentru spațiile cu destinația de locuințe aparținând domeniului public sau privat al 

statului ori al unităților administrativ-teritoriale ale acestora, precum și pentru locuințele 

de serviciu, locuințele de intervenție și căminele pentru salariați ale societăților 

comerciale, companiilor naționale, societăților naționale și regiilor autonome și pentru 

curțile și grădinile aferente spațiilor locative. 

 

6. Salarizarea judecătorilor:  

- Aplicarea OUG nr. 20 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 

2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru 

modificarea şi completarea unor acte normative, OUG nr. 43 pentru modificarea şi 

completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea 

personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi 

unele măsuri fiscal-bugetare, pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi 

pentru aplicarea unitară a dispoziţiilor legale;  

- Simulări privind promovarea pe loc a magistraților; 

- Simulări diverse proiecte lege unitară de salarizare. 

 

7. RMS: 

- modulul Elaborarea şi Gestionarea Bugetului; 

- modulul Subsistemul financiar; 

- modulul Managementul Salarizării. 

 

8. Clarificări ale aplicării legislației în sfera economico-financiară și fiscală: 

- clarificarea problemei traducerilor efectuate în perioada 2012-2014 și rămase 

neachitate datorită faptului că acestea nu a fost urmat circuitul legal al angajării 
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cheltuielilor, ele neefectuându-se, așa cum ar fi trebuit, în baza unui contract sau a unei 

comenzi aprobate de ordonatorul principal de credite; 

- informare referitor la modificările H.G. nr. 518 din 10 iulie 1995 privind unele 

drepturi şi obligaţii ale personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor 

misiuni cu caracter temporar. 

 

9.   Direcţia de Implementare a Proiectelor Finanţate din Împrumuturi Externe: 

- asigurarea controlului financiar preventiv propriu; 

- asigurare suport pentru clarificarea sumelor înregistrate în contul 231 “Active fixe 

corporale în curs de execuție” – obiectivele pentru care s-a sistat finanțarea: Palatul de 

justiție Turda și Judecătoria Câmpina; 

- asigurare suport în vederea întocmirii legislației pentru respectarea 

angajamentelor asumate de România prin Acordul de împrumut nr. 4811-RO încheiat cu 

Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare pentru finanțarea Proiectului 

privind reforma sistemului judiciar, ratificat prin Legea nr. 205/2006 publicată în 

Monitorul Oficial al României, Partea I, 454 din 25 mai 2006, cu modificările și 

completările ulterioare. 

 

10. Administrația Națională a Penitenciarelor: 

- participarea în grupul de lucru pentru elaborarea Planului de măsuri, inclusiv 

proiecțiile bugetare necesare îmbunătățirii condițiilor de detenție, potrivit 

Memorandumului cu tema: „Intenția Curții Europene a Drepturilor Omului de aplicare a 

procedurii hotărârii pilot în cauzele privind condițiile de detenție”; 

- participarea în comisia de cercetare administrativă având ca obiect identificarea 

cauzelor care au condus la plata de către unitățile penitenciare a penalităților de 

întârziere la plata facturilor de utilități în perioada 2012-2014 și, după caz, recuperarea 

prejudiciului, în vederea ducerii la îndeplinire a măsurii dispusă la punctul nr. 4 al Deciziei 

nr. XII/13/2015 emisă de Departamentul XII al Curții de Conturi a României; 

- clarificarea acordării majorării de până la 50% calculată la salariul funcției de bază 

pentru lucrări de excepție sau misiuni speciale funcţionarilor publici cu statut special din 

sistemul administrației penitenciare. 
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11. Analiza datelor bilanțiere: 

- analiza corelării, la nivel centralizat MJ, a componenței contului 101 Fondul 

bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului cu situațiile financiare și cu HG nr. 

1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al 

statului și transmitere la Direcția Investiții pentru corectare necorelări. 

 

12. Alte instituții: 

- întocmire norme metodologice pentru elaborarea bugetelor de venituri și cheltuieli 

ale Spitalului "Prof. dr. Constantin Angelescu". 

 

13.  Mecanismul Financiar Norvegian: 

- asigurarea asistenței promotorilor de proiecte în vederea asigurării conformității 

cu regulile aplicabile Mecanismului Financiar Norvegian 2009-2014 (MFN); 

- verificarea rapoartelor financiare și a rapoartelor de evaluare a cheltuielilor 

efectuate transmise de experţii contractați pentru verificarea cheltuielilor; 

- verificarea cheltuielilor efectuate în cadrul fiecărui proiect/program pe baza 

documentelor justificative relevante; 

- deplasarea la sediile promotorilor de proiecte în vederea efectuării de verificări. 

 

14. Petiții și solicitări jurnaliști 

- situații privind drepturile de care beneficiază magistrații: centralizare beneficii 

financiare și cuantumul acestora (decontări, diurne, chirii, medicamente 4/3 călătorii) de 

care beneficiază magistrații; 

- drepturi de personal aferente personalului din sistemul justiției (economica.net). 

 

Dificultăți: 

Activitatea direcţiei, vastă şi complexă, s-a desfăşurat uneori cu eforturi deosebite şi în 

condiţii dificile, cauzate, în principal, de faptul că, deși personalul existent face dovada  

unei experiențe şi implicări adecvate, pe lângă activităţile curente, în cadrul direcţiei, 

intervenind necesitatea soluţionării în termen a unor lucrări urgente, încărcarea 
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personalului a depăşit timpul fizic, personalul trebuind să efectueze ore suplimentare 

care nu au putut fi recuperate prin ore libere. 

Activitatea a fost desfășurată cu un număr de 22 de persoane, dintre care o persoană cu 

atribuţii medicale și o persoană cu atribuții de secretariat; 

Activitatea a fost desfășurată în condițiile în care 9 persoane din cadrul direcției aveau 

concediul de odihnă neefectuat integral aferent anului precedent (și din anii trecuți, dar 

zilele de concediu neefectuat aferent perioadelor mai mari de 12 luni s-au anulat), iar 6 

persoane aveau neefectuate mai mult de jumătate din concediul de odihnă aferent anului 

precedent. 

 

XVI. DIRECȚIA TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI 

 

Direcția Tehnologia Informației a derulat 2 contracte de dotări pentru Ministerul Justiției 

și instanțe: 

1. Îmbunătățiri pentru infrastructura instanțelor de judecată, finanțate din bugetul 

Ministerului Justiției – cheltuieli de natura Dotărilor independente, unde am achiziționat 

1 server per instanță, în principiu, și alte 12 pentru MJ (un total de 260 servere).  

Această informație e prezentată consolidat cu alte cheltuieli de investiții de către Direcția 

Investiții. 

2. Îmbunătățiri pentru infrastructura instanțelor de judecată, finanțate din Mecanismul 

Financiar Norvegian 2009-2014 – echipamente de comunicații WAN (routere) pentru toate 

instituțiile sistemul judiciar și câte 2 servere per Curte de apel și Tribunal. 

Ministerul Justiției (MJ), în calitate de Promotor de Proiect, prin Direcția Tehnologia 

Informației (DTI), beneficiază de asistență financiară nerambursabilă pentru 

implementarea proiectului „Îmbunătățirea sistemului de management al cauzelor ECRIS”, 

oferită prin intermediul programului de finanțare RO24 „Întărirea capacității judiciare și 

cooperare”, în cadrul Mecanismului Financiar Norvegian 2009-2014. 

Proiectul, având o valoare totală eligibilă aprobată de 18.078.753,24 lei, este 

implementat de către MJ, prin DTI, cu sprijinul grupului de lucru al proiectului reunind 

reprezentanți ai instituțiilor beneficiare din sistemul judiciar (de ex. Ministerul Public, 

Înalta Curte de Casație și Justiție, Consiliul Superior al Magistraturii etc.) și în parteneriat 

cu Administrația Instanțelor din Norvegia și Consiliul Europei – partenerii donori de 

proiect.  
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Proiectul își propune îmbunătățirea eficienței sistemului judiciar prin diseminarea de 

bune practici privind utilizarea sistemelor electronice de management al cauzelor și prin 

consolidarea infrastructurii hardware de rețea și comunicații a sistemului judiciar, având 

următoarele componente:  

Componenta 1 - Realizarea unui studiu cu recomandări privind utilizarea sistemelor de 

management al cauzelor pentru îmbunătățirea eficienței sistemului judiciar și formarea 

personalului de specialitate;  

Componenta 2 - Dotarea sistemului judiciar cu echipamente de rețea și de tip server. 

Instituțiile beneficiare ale acestui proiect sunt Ministerul Justiției și instanțele de 

judecată, inclusiv Înalta Curte de Casație și Justiție, Ministerul Public și parchetele de pe 

lângă instanțe, inclusiv direcțiile specializate - Direcția Națională Anticorupție și Direcția 

de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, Consiliul Superior 

al Magistraturii, Inspecția Judiciară, Direcția Națională de Probațiune, Administrația 

Națională a Penitenciarelor și penitenciarele.  

În cadrul componentei 1, a fost prezentat de către consultant un draft al studiului și a 

fost transmis pentru revizuire instituțiilor beneficiare care sunt reprezentate în grupul de 

lucru pentru implementarea proiectului. 

În cadrul celei de a doua componente a proiectului, instituțiile beneficiare la nivelul 

sistemului judiciar au fost dotate cu echipamente IT hardware, echipamentele fiind deja 

livrate.  

Echipamentele hardware sunt menite să consolideze rețeaua IT a sistemului judiciar, 

pentru a fi în măsură să susțină sistemele de management al cauzelor, actuale și viitoare, 

împreună cu celelalte aplicații IT care vor fi folosite de către beneficiari în activitățile 

curente. Astfel, hardware-ul achiziționat va servi atât instituțiilor centrale ale sistemului 

judiciar, precum și unităților teritoriale de toate nivelurile de competență. 

Suma prevăzută în bugetul aprobat al proiectului la linia bugetara Output 2 - Equipment 

este de 3.606.168 Euro total proiect (16.233.165,25 lei – TVA inclus), din care MJ și 

instanțele au alocată suma de aproximativ 1,6 Milioane Euro.  

Contractul de furnizare a acestor echipamente a fost semnat pe 17 august 2016 și are un 

termen de implementare de 5 luni. Valoarea contractului este 8.852.940 lei – TVA inclus.  

Ministerul Justiției și instanțele de judecată, inclusiv ICCJ, vor beneficia de echipamente 

de comunicații pentru toate locațiile (227 routere) și 123 de servere (cca 2 buc./instanță 

la nivel de curte de apel și tribunal), 1 echipament de stocare de tip NAS și 11 switch-uri. 
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XVII. FINANȚAREA DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE- 

DIRECȚIA PROGRAME EUROPENE 

 

În anul 2016 s-au concretizat alte oportunități de finanțare pentru sistemul judiciar 

precum semnarea în data de 13 octombrie a Memorandumului de Înțelegere între 

România și Regatul Norvegiei privind Mecanismul Financiar Norvegian 2014-2021, în 

cadrul căruia Ministerul Justiției a fost desemnat, în continuare, Operator de Program 

pentru Programul Justiție cu o alocare de 45 milioane Euro (dublă în raport cu programul 

de finanțare anterior). 

Viitorul program este structurat în 4 proiecte strategice destinate consolidării sistemului 

judiciar și combaterii fenomenului violenței domestice, ariile de intervenție fiind 

îmbunătățirea condițiilor de detenție din sistemul penitenciar și consolidarea sistemului 

de probațiune, formarea  personalului din sistemul judiciar, lupta împotriva criminalității 

organizate și a corupției precum și implementarea prevederilor Convenției de la Istanbul 

privind prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței domestice.  

În anul 2016 a continuat implementarea programelor și proiectelor aflate în portofoliul 

ministerului și au fost aprobate proiecte depuse spre finanțare, după cum urmează:  

 

A. Proiecte finanțate în cadrul programelor specifice ale Comisiei Europene „Justiţie 

Civilă” şi „Prevenirea şi combaterea criminalităţii” 

 Principalele categorii de activități care s-au derulat în cadrul acestora fiind 

formarea profesională pentru judecători, procurori, practicieni ai dreptului, elaborarea 

de ghiduri de bune practici, dezvoltarea de mecanisme şi instrumente de cooperare între 

autorități din România și cele din Statele membre ale Uniunii Europene în domenii de 

interes privind aplicarea normelor europene, după cum urmează: 

1. Noi instrumente operaționale pentru organele de cercetare penală şi autoritățile 

judiciare din Uniunea Europeană în scopul efectuării de investigații financiare în cauze 

transnaționale cu componentă de recuperare a produselor infracțiunilor (septembrie 2014 

– decembrie  2016). 

Parteneri  - Ministerul Public – Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și 

Justiție (România), Fundația Germană pentru Cooperare Juridică Internațională – IRZ 

(Germania) 
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Obiectiv  - Creşterea eficienţei activității specialiştilor implicaţi în lupta împotriva 

criminalităţii economice şi financiare, prin perfecţionarea profesională cu privire la cele 

mai bune metode de investigare, depistare şi confiscare a produselor infracţiunilor, 

precum şi prin elaborarea unui ghid de bune practici. 

 

2. Instruirea judecătorilor cu privire la drepturile cetățenilor din Uniunea Europeană pe 

parcursul procedurilor penale (noiembrie 2015 – noiembrie 2017) 

Parteneri -  Curțile de Apel Brașov, Constanța, Craiova și Suceava (România), 

Fundația Germană pentru Cooperare Juridică Internațională – IRZ (Germania) și Academia 

Judiciară (Croația) 

Obiectiv  - Formarea profesională a judecătorilor cu privire la drepturile 

procedurale ale persoanelor investigate sau urmărite penal în conformitate cu 

reglementările europene în materie (Directiva 2010/64/UE a Parlamentului European şi a 

Consiliului din 20 octombrie 2010 privind dreptul la interpretare şi traducere în cadrul 

procedurilor penale și Directiva 2012/13/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 

22 mai 2012 privind dreptul la informare în cadrul procedurilor penale). 

 

3. „Building on ECLI (BO-ECLI)” (octombrie 2015 – octombrie 2017) 

Parteneri  - Knowledge Centre for Official Governmental Publications (KOOP), din 

cadrul Ministerului de Interne din Olanda (Buget: 1.086.329,96 Euro), Alma Mater 

Studiorum –Universitatea din Bologna (Italia), Centrul de Registre și Sisteme Informatice 

(Estonia), Consiliul de Stat (Olanda), Centrul de documentare al Consiliului Judiciar 

General (Spania), Organizația Europeană de Drept Public (Grecia), Serviciul Public Federal 

de Justiție (Belgia), Institutul pentru teorie și tehnici informatice (Italia), Ministerul 

Justiției (România), Ministerul Justiției (Ungaria), Curtea Supremă de Justiție (Croația), 

Universitatea din Torino (Italia) 

Obiectiv  - Implementarea codului unic de identificare (ECLI – European Case Law 

Identifier) la nivelul bazelor de date cuprinzând jurisprudența Statelor Membre partenere 

în proiect (hotărâri judecătorești emise de instanțe naționale) și, ulterior, 

interconectarea acestora cu motorul de căutare ECLI al portalului european e-Justice, în 

vederea facilitării accesului la jurisprudență. 

 

4. Seminar European „Cooperarea dintre Statele Membre ale Uniunii Europene în vederea 

soluționării cauzelor civile referitoare la deplasarea sau reținerea ilicită a unui copil” 

(octombrie 2016 - octombrie 2018)  



 

84 
 

 

Parteneri  - Fundația Germană pentru Cooperare Juridică Internațională (IRZ) din 

Germania, Academia Judiciară din Croația și Ministerele Justiției din Republica Letonia și 

Ungaria (parteneri);-Institutul Național al Magistraturii, Curtea de Apel Constanța și 

Oficiul Federal al Justiției din Germania (parteneri asociați) 

Obiectiv  -   organizarea unei acțiuni majore de cooperare judiciară internațională 

în materie civilă pentru un număr de aproximativ 150 de practicieni din Statele Membre 

UE cu privire la aplicarea Regulamentului  UE nr 2201/2003, elaborarea unui ghid practic 

adresat  specialiștilor în domeniu. 

Proiectele sunt în termen, conform calendarului de implementare aprobat de finanțatori.  

B. Proiecte finanțate în cadrul cooperării bilaterale cu alte state  

Programul de Cooperare elvețiano-român pentru reducerea disparităților economice și 

sociale din cadrul Europei extinse 

1. “Continuarea consolidării capacităților investigative ale autorităților judiciare 

România în domeniul recuperării creanțelor” (octombrie 2015 - mai 2018) 

 Parteneri   - Basel Institute on Governance, Elveţia 

 Obiective  - Consolidarea rezultatelor atinse prin derularea proiectului 

“Consolidarea competențelor în domeniul recuperării creanțelor” în ceea ce privește 

sporirea eficienței instituțiilor statului în activitatea de recuperare a creanțelor rezultate 

din infracțiuni, prin îmbunătățirea cunoștințelor specialiștilor români ce își desfășoară 

activitatea în domeniu. 

 

2. Sprijin pentru îndeplinirea obiectivelor Strategiei Naţionale Anticorupţie prin 

creşterea eficienţei recuperării şi managemenului produselor infracţiunilor (iulie 2016- 

ianuarie 2019) 

 Parteneri   - Basel Institute on Governance, Elveţia 

 Obiective - Îmbunătățirea eficienței recuperării și managementul produselor 

infracțiunilor în România, prin crearea unei baze de date care să reflecte în timp real 

activitatea instituțiilor competente privind bunurile cu privire la care s-au dispus măsuri 

asigurătorii de către organele de urmărire penală, instanțele de judecată precum și cele 

competente privind executarea şi valorificare a bunurilor. 

Durata 30 luni. 

Proiectele sunt în termen, conform calendarului de implementare aprobat de finanțatori.  
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Mecanismul Financiar Norvegian 2009-2014 

În calitate de Operator de Program, Ministerul Justiției a continuat în cursul anului 2016 

gestionarea celor 3 programe „Violenţă domestică şi violenţă bazată pe deosebirea de 

sex”, „Întărirea capacității judiciare și cooperare” şi „Servicii corecţionale, inclusiv 

sancţiuni non-privative de libertate” (alocare 23.529.000 euro), respectiv monitorizarea 

celor 24 de proiecte finanțate ce vor fi implementate pînă în aprilie 2017.  

Acestora li se adaugă o serie de alte inițiative de cooperare interinstituțională între 

partenerii români și norvegieni, finanțate din fondul destinat consolidării relațiilor 

bilaterale. 

Informații despre cele 3 programe și proiectele finanțate se regăsesc pe pagina dedicată 

– www.norwaygrants.just.ro.  

Proiectele sunt în termen, conform calendarului de implementare aprobat de finanțatori.  

 

C. Cadrul financiar privind fondurile structurale 2014 -2020 

 Sistemul judiciar este eligibil în exercițiul 2014-2020 pentru accesarea fondurilor 

structurale. Astfel, Programul Operațional Capacitate Administrativă (POCA) prezintă o 

importanță deosebită, având în vedere că două dintre obiectivele specifice ale acestuia 

finanțează intervenții destinate sistemului judiciar: 

• dezvoltarea și implementarea de sisteme standard și instrumente moderne și 

eficiente de management la nivelul instituțiilor din sistemul judiciar (obiectiv specific 

1.3); 

• asigurarea unei transparențe și integrități sporite la nivelul sistemului judiciar în 

vederea îmbunătățirii accesului și calității serviciilor furnizate la nivelul acestuia (obiectiv 

specific 2.3). 

În data de 23 noiembrie a.c., Autoritatea de Management pentru POCA a lansat cererea 

de proiecte Sprijin pentru acțiunile de consolidare a unui management integrat strategic 

la nivelul sistemului judiciar şi pentru consolidarea capacității instituțiilor din sistemul 

judiciar, cu un buget alocat de 135.000.000 lei, urmând a fi depuse spre finanțare o serie 

de proiecte prevăzute în Planul de acțiuni aferent Strategiei de Dezvoltare a Sistemului 

Judiciar 2015-2020.   

Programul Operațional Capacitate Administrativă a fost aprobat de Comisia Europeană în 

luna februarie 2015, primul apel de proiecte dedicat instituțiilor din sistemul judiciar fiind 

lansat abia în luna noiembrie 2016. 

http://www.norwaygrants.just.ro/
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Întârzierea se datorează, în principal, nevoii de operaționalizare a  sistemului informatic 

MY SMIS la nivelul Autorității de Management. 

Din luna noiembrie 2015, instituțiile din sistemul judiciar au pregătit proiectele ce se 

intenționează a fi depuse în perioada următoare și au contribuit la elaborarea 

documentelor specifice necesare lansării apelului de proiecte (ex. ghidul solicitantului).  

 

XVIII. FINANȚAREA DIN FONDURI EXTERNE RAMBURSABILE- 

DIRECȚIA DE IMPLEMENTARE A PROIECTELOR FINANȚATE DIN 

ÎMPRUMUTURI EXTERNE 

 

Ministerul Justiției a beneficiat începând cu anul 2006 de sprijin din partea Băncii 

Internaționale de Reconstrucție şi Dezvoltare (BIRD) pentru finanțarea Proiectului 

„Reforma Sistemului Judiciar” (Proiectul) ale cărui obiective principale au fost creșterea 

eficienței instanțelor din România și îmbunătățirea calității actului de justiție. Proiectul 

în valoare de 142 milioane euro (110 milioane împrumut BIRD şi 32 milioane contribuția 

României) are ca termen de finalizare 31 martie 2017. 

 

Status la preluarea mandatului (Noiembrie 2015) 

Până la acest moment, în cadrul Proiectului au fost atinse următoarele obiective 

principale: (i) reabilitarea/construirea a 14 sedii pentru 17 instanțe; (ii) instalarea de 

sisteme de înregistrare audio a ședințelor de judecată în toate cele 243 de instanțe și 

utilizarea acestora începând cu 1 iulie 2013; (iii) dezvoltarea a 3 din 4 module funcționale, 

componente ale sistemului RMS - sistem informatic integrat de management al resurselor 

la nivelul întregului sistem judiciar, anume: modulul Buget, modulul Resurse umane și 

salarizare și modulul Relații Externe&Registratură Documente; (iv) elaborarea Codului al 

insolvenței şi a Codexului Constituțional; (v) elaborarea studiilor de impact care au stat 

la baza implementării noilor coduri (civil, penal și cele procesuale), (vi) sub-proiecte de 

asistență tehnică pentru îmbunătățirea capacității administrative și instituționale 

dedicate Ministerului Justiției, Consiliului Superior al Magistraturii, Institutului Național 

al Magistraturii și Școalii Naționale de Grefieri (dezvoltarea de platforme e-learning, 

elaborarea de strategii de comunicare, determinarea și implementarea volumului optim 

de activitate al judecătorilor și al grefierilor, implementarea unor sisteme de 

management al calității – ISO). 
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Din punct de vedere financiar, din totalul celor 110 milioane Euro împrumut BIRD erau 

contractate la acel moment proiect în valoare cumulate de 102,7 milioane Euro şi au fost 

cheltuite efectiv până la acel moment 85, 1 mil. Euro. 

 

Realizări în perioada Noiembrie 2015 – Decembrie 2016 

Referitor la Proiectului „Reforma Sistemului Judiciar” 

În cadrul Proiectului au fost atinse următoarele obiective principale: (i) reabilitarea/ 

construirea a 2 sedii (Tribunalul Dolj și Palatul de Justiție Oradea) pentru 4 instanțe 

beneficiare (Tribunalul Dolj, Judecătoria Bihor, Tribunalul Bihor și Curtea de Apel Oradea 

– în cadrul Palatului de Justiție Oradea), inclusiv dotarea acestora cu mobilier; (ii) 

dezvoltarea celui de-al 4-lea modul funcțional (Financiar) – cel mai complex - din cadrul 

sistemului RMS - sistem informatic integrat de management al resurselor la nivelul 

întregului sistem judiciar, pentru ÎCCJ, MJ și MP; iii) semnarea și demararea implementării 

a 5 noi contracte privind: 1) Lucrări civile - Finalizarea construcției Palatului de Justiție 

Prahova ca sediu al Tribunalului Prahova și al Curții de Apel Ploiești, 2) Servicii de 

consultanță pentru elaborarea standardelor de proiectare pentru cele 3 categorii de 

instanțe – judecătorii, tribunale și curți de apel, 3) Servicii de consultanță pentru 

realizarea sondajului de opinie final privind percepția beneficirilor și a justițiabililor 

referitoare la implementarea Proiectului „Reforma Sistemului Judiciar”, 4) Servicii de 

consultanță pentru auditul proiectului Reforma Sistemului Judiciar și 5) Servicii de 

adjudecare aferente soluționării disputei contractuale intervenite la nivelul contractului 

de lucrări pentru realizarea consolidării Tribunalului Sibiu. 

Din punct de vedere financiar, din totalul celor 110 milioane Euro împrumut BIRD au fost 

contractate 108 milioane Euro şi au fost cheltuite efectiv până în prezent 97,3 mil. Euro. 

 

Referitor la negocierea și contractarea unui nou acord de împrumut privind un nou 

Proiect  

În vederea continuării reformei sistemului judiciar, un nou împrumut în valoare de 60 

milioane Euro pentru finanțarea unui nou Proiect conceput și redactat în perioada iunie – 

octombrie 2016, urmează să fie contractat de la BIRD cu sprijinul Ministerului Finanțelor 

Publice. Proiectului privind îmbunătățirea serviciilor judiciare va avea o durată de 

implementare de 6 ani și va sprijini măsurile privind modernizarea clădirilor instanțelor și 

a sistemelor informatice judiciare, incluse în Planul de acțiune pentru implementarea 

strategiei pentru dezvoltarea sistemului judiciar 2016-2020. Componentele proiectului 

sunt: (i) îmbunătățirea funcționării instanțelor și instituțiilor aflate sub autoritatea MJ; 
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(ii) îmbunătățirea activității Oficiului Național al Registrului Comerțului; (iii) 

îmbunătățirea activității parchetelor şi (iv) managementul proiectului. 

Negocierile s-au derulat în perioada 24-25 octombrie 2016 și s-au finalizat cu semnarea 

de către reprezentanții BIRD şi ai Împrumutatului – Ministerul Finanțelor Publice a unei 

minute de negociere, urmând ca până la sfârșitului lunii ianuarie 2017 proiectul să fie 

aprobat de Consiliul de conducere al BIRD. Finalizarea negocierilor a fost marcată prin 

aprobarea de către Președintele României în data de 13 decembrie 2016, a 

Memorandumului cuprinzând Raportul negocierilor cu BIRD, precum şi a textului negociat 

al Acordului de împrumut. 

 

Concluzie 

Deși s-au înregistrat progrese în implementarea actualului Proiect „Reforma Sistemului 

Judiciar” și s-a reușit într-un timp scurt conceperea unui nou Proiect pentru sistemul 

judiciar care urmează a fi implementat în următorii 6 ani, inclusiv negocierea finanțării 

acestuia cu sprijinul BIRD și MFP, au fost înregistrate și următoarele întârzieri principale 

punctuale în cadrul implementării actualului Proiect, care se va finaliza la 31 martie 2017:  

1) Referitor la sistemul informatic RMS, deși a fost finalizată dezvoltarea modulului 

Financiar, acesta nu a fost personalizat/adaptat la cerințele instituționale specifice decât 

pentru ÎCCJ, MJ și MP, nu și pentru ANP și CSM. De asemenea, MP și MJ au formulat unele 

rezerve privind anumite cerințe tehnice funcționale care trebuie rezolvate în perioada 

următoare. În plus, nu s-a reușit adaptarea în timp util a modulului Resurse Umane și 

Salarizare și pentru ANP, deși același modul a fost finalizat pentru CSM, ICCJ, MJ și MP;  

2) Referitor la contractul de lucrări necesare pentru finalizarea Tribunalului Sibiu, nu s-a 

reușit semnarea acestuia până în prezent motivat de asigurarea și clarificarea tuturor 

elementelor tranzitorii pentru finalizarea acest obiectiv după data de 31 martie 2017;  

3) Referitor la contractul privind elaborarea standardelor de proiectare pentru cele 3 

categorii de instanțe – judecătorii, tribunale și curți de apel – au fost înregistrate întârzieri 

de peste 3 luni în finalizarea primului livrabil – Temele de proiectare. Cauza a fost 

obiectivă, legată de coordnatorul proiectului din partea firmei de consultanță/proiectare. 

Demersurile de suplinire a acestuia și pentru recuperarea în parte a întârzierilor au condus 

ca, până în prezent, să fie finalizate toate Drafturile temelor de proiectare (documente 

standard foarte ample și detaliate care însumează cca. 480 de pagini). Aceste standarde 

vor fi supuse avizării celor 2 Comitete Tehnico-Economice din Cadrul MJ, în sedința 

reunită din 19 decembrie 2016;  

Consecința principală a întârizerilor de mai sus constă în nefinalizarea acestor contracte 

până la 31 martie 2017, data limită a Proiectului „Reforma Sistemului Judiciar”, iar 

măsurile pentru continuarea proiectelor au fost supuse aprobării Guvernului   prin 

proiectul Ordonanței de urgență pentru prorogarea unor termene, instituirea unor noi 

termene, privind unele măsuri pentru finalizarea activităților cuprinse în contractele 
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încheiate în cadrul Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internațională pentru 

Reconstrucție şi Dezvoltare pentru finanțarea Proiectului privind reforma sistemului 

judiciar, ratificat prin Legea nr. 205/2006, act normativ care va permite finalizarea și 

finanțarea acestor contracte ulterior datei limtă a proiectului, din bugetul de stat. 

 

 

XIX. PROFESII JURIDICE CONEXE 

 

În ceea ce privește organizarea, coordonarea şi controlul unor profesii liberale şi activităţi 

conexe sistemului judiciar, profesiile juridice conexe aflate în sfera de competenţă a 

Serviciului Profesii Juridice Conexe sunt următoarele: notar public, executor 

judecătoresc, interpret şi traducător autorizat, operator autorizat şi agent al Arhivei 

Electronice de Garanţii Reale Mobiliare şi, respectiv, expert tehnic judiciar, consilier 

juridic.  

 

Referitor la îmbunătăţirea cadrului legislativ privind activitatea profesională, 

organizarea profesiei, precum şi accesul în profesia de notar public; coordonarea 

activităţii profesionale a notarilor publici şi evidenţa birourilor notarilor publici: 

- în Monitorul Oficial nr. 898 din 9 noiembrie 2016 a fost publicată Legea nr. 

206/2016 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 119/2006 privind 

unele măsuri necesare pentru aplicarea unor regulamente comunitare de la data aderării 

României la Uniunea Europeană, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii 

notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995; 

- a fost actualizat numărul posturilor vacante de notar public destinate: examenului 

de definitivare în funcţia de notar public (79 posturi); concursului la care pot participa 

persoanele care au exercitat cel puțin 6 ani funcții de specialitate juridică (15 posturi);   

soluționării cererilor de schimbare a sediilor birourilor notariale (29 posturi); numirii, fără 

examen, a judecătorilor de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (5 posturi); 

 

Referitor la îmbunătăţirea cadrului legislativ privind activitatea profesională, 

organizarea profesiei, precum şi accesul în profesia de executor judecătoresc; 

coordonarea activităţii   profesionale a executorilor judecătoreşti şi evidenţa birourilor 

executorilor judecătoreşti: 

-prin Ordinul Ministrului Justiției nr. 2834/C/22.07.2016 privind actualizarea posturilor de 

executor judecătoresc, numărul posturilor de executor judecătoresc s-a actualizat la 999, 
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din care 914 executori judecătorești în funcție (878 executori judecătorești definitivi și 

36 de executori judecătorești stagiari) și 85 de posturi de executor judecătoresc vacante. 

Astfel, a fost actualizat numărul posturilor vacante de executor judecătoresc destinate 

examenului de definitivat (36 de posturi); soluționării cererilor de schimbare a sediului 

biroului executorului judecătoresc (23 posturi); concursului de admitere în profesie 

pentru persoanele care au exercitat cel puțin 3 ani funcții de specialitate juridică (10 

posturi); concursul pentru admiterea în profesie ca executor judecătoresc stagiar (16 de 

posturi).  

 

În ceea ce priveşte organizarea şi funcţionarea sistemului de publicitate mobiliară şi 

sporirea gradului de securitate a informaţiilor cuprinse în Arhiva Electronică de Garanţii 

Reale Mobiliare: 

- prin Ordinul comun al Ministerului Justiţiei şi Ministerul Finanţelor Publice nr.    

3262/C/2236/2016 au fost aprobate Instrucțiuni privind modul de încasare şi plată a 

taxelor prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 89/2000 privind unele măsuri pentru 

autorizarea operatorilor şi efectuarea înscrierilor în Arhiva Electronică de Garanţii Reale 

Mobiliare, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 754 din 28 septembrie 2016; 

- a fost adoptat în sedinţa de Guvern din 08.12.2016 proiectul de Lege pentru 

modificarea şi completarea  Ordonanţei Guvernului nr. 89/2000 privind unele măsuri 

pentru autorizarea operatorilor şi efectuarea înscrierilor în Arhiva Electronică de Garanţii 

Reale Mobiliare și pentru completarea Legii nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii 

nr. 287/2009 privind Codul civil.  

Proiectul de Lege are ca obiectiv îmbunătățirea activității de înregistrare în AEGRM și 

rezolvarea unor dificultăți de aplicare a anumitor dispoziții în materia ipotecii mobiliare, 

prin reglementarea unor aspecte privitoare activitatea operatorilor și agenților autorizați 

să efectueze înregistrarea avizelor de înscriere în AEGRM, pe de o parte, și prin 

completarea cadrului legal în materia înregistrării în AEGRM pentru asigurarea armonizării 

cu dispozițiile Noului Cod civil, Noului Cod de procedură civilă și Noului Cod de procedură 

penală, pe de altă parte. 

 

Privitor la reformarea profesiei de interpret şi traducător autorizat (judiciar), precum şi 

a activităţii de interpretare şi traducere autorizată; autorizarea interpreţilor şi 

traducătorilor potrivit legislaţiei în vigoare: 

- prin Legea nr. 76/2016 privind modificarea şi completarea Legii nr. 178/1997 

pentru autorizarea şi plata interpreților şi traducătorilor folosiți de Consiliul Superior al 

Magistraturii, de Ministerul Justitiei, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație şi 
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Justiție, Directia Nationala Anticorupție, de organele de urmărire penală, de instanțele 

judecătorești, de birourile notarilor publici, de avocați şi de executori judecătorești, 

publicată în Monitorul Oficial al României nr. 334 din 29 aprilie 2016, au fost transpuse 

prevederile art. 5 alin. (1) şi (3) din Directiva 2010/64/UE a Parlamentului European şi a 

Consiliului din 20 octombrie 2010 privind dreptul la interpretare şi traducere în cadrul 

procedurilor penale, care impunea statelor membre obligația de a lua măsuri pentru a 

garanta o calitate suficientă a serviciilor de traducere şi interpretare asigurate în cadrul 

proceselor penale. De asemenea, această modificare legislativă a instituit, în mod expres, 

obligaţia interpretului şi traducătorului de a respecta confidenţialitatea atât în timpul 

exercitării profesiei, cât şi după încetarea calităţii de interpret şi traducător autorizat. 

- au fost autorizați 448 de interpreți și traducători, numărul total al acestora 

crescând la 38146 traducători și interpreți autorizați (autorizarea interpreților și 

traducătorilor se realizează pe baza verificării documentelor care atestă îndeplinirea 

condițiilor prevăzute la art. 3 din Legea 178/1997); de asemenea, au fost modificate 286 

autorizații de interpret și traducător autorizat, urmare a autorizării pentru alte limbi 

străine sau a modificării datelor de stare civilă; 

- au fost eliberate 46 adeverințe necesare recunoașterii calificării de interpret și 

traducător autorizat în alte state membre ale Uniunii Europene;  

- au fost emise Ordine ale Ministrului Justiţiei pentru încetarea calităţii de interpret 

şi traducător autorizat pentru un număr de 103 de persoane. 

De asemenea, în anul 2016 au fost eliberate 7 adeverințe necesare recunoașterii calificării 

de consilier juridic în alte state membre ale Uniunii Europene, în condițiile stabilite prin 

OMJ nr. 606/C/2010 pentru aprobarea Regulamentului privind atestarea titlului oficial de 

calificare în profesia de consilier juridic, obținut în România, și a experienței în profesie 

dobândite în România de către cetățenii români sau cetățenii unui alt stat membru al UE 

ori aparținând SEE, în vederea admiterii și practicării acesteia în celelalte state membre 

ale UE sau aparținând SEE.  

 

Neîndeplinirea sau îndeplinirea cu întârziere de către Serviciul profesii Juridice Conexe a 

unor obiective care au vizat, în special, modificări legislative, s-a datorat unor factori 

cum ar fi:  

- insuficienţa resurselor de personal necesare menţinerii bunei desfăşurări în 

activitatea de gestionare a unor profesii liberale şi activităţi conexe sistemului 

judiciar;  

- încărcarea relativ importantă a activităţii manageriale în domeniu (aceasta vizează 

gestionarea a 6 sisteme diverse, organizate la nivel naţional). 
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XX. MANAGEMENT ORGANIZAȚIONAL ȘI PLANIFICARE 

STRATEGICĂ 

 

 Menținerea sistemului de management al calității implementat la nivelul 

Ministerului Justiției. Ministerului Justiției este una dintre primele instituții de la nivel 

central care a implementat, începând cu anul 2009, un sistem de management al calității 

în conformitate cu standardul internațional de calitate SR EN ISO 9001:2008 Sisteme de 

management al calității. Cerințe. Acest demers a avut drept scop îmbunătățirea continuă 

a actului administrativ și implementarea unui sistem de management bazat pe proceduri 

clare de lucru în cadrul Ministerului Justiției, având drept finalitate furnizarea unui 

serviciu public de calitate cetățenilor. În anul 2016, sistemul de management al calității 

din cadrul Ministerului Justiției a fost certificat conform cu SR EN ISO 9001:2008, în urma 

ultimului audit extern de supraveghere desfășurat în luna martie 2016. 

 Dezvoltarea sistemului de control intern/managerial, în conformitate cu 

prevederile Ordinului Secretariatului General al Guvernului nr. 400/2015 pentru 

aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităților publice, cu modificările și 

completările ulterioare.  

În contextul noului cadru de reglementare definit de Ordinului Secretariatului General al 

Guvernului nr. 400/2015, pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al 

entităților publice, cu modificările și completările ulterioare, Ministerul Justiției a 

adaptat sistemul de control intern/managerial, noilor cerințe impuse de actul normativ 

menționat. Astfel, prin OMJ nr. 2496/C/2016 a fost constituită la nivelul Ministerului 

Justiției, Comisia de coordonare, monitorizare și îndrumare metodologică a dezvoltării 

sistemului de control intern/managerial din cadrul Ministerului Justiției, iar prin OMJ nr. 

2852/C/2016 a fost constituită la nivelul Ministerului Justiției, Echipa de gestionare a 

riscurilor, cu atribuții în domeniul managementului riscurilor.  

În anul 2016 au fost desfășurate următoarele activități pentru realizarea acestui obiectiv 

specific: elaborarea evaluărilor intermediare și anuale ale stadiului dezvoltării sistemului 

de control intern/managerial, transmise Secretariatului General al Guvernului ; 

monitorizarea sistemelor de control managerial aflate în sfera de raportare a MJ ca 

ordonator principal de credite ; elaborarea Programului de dezvoltare a sistemului de 

control managerial 2016 ; actualizarea procedurii de sistem PS-07 Managementul 

riscurilor, colectarea riscurilor în vederea elaborării registrului riscurilor.  
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 Elaborarea propunerii de proiect “Dezvoltarea și implementarea unui sistem 

integrat de management strategic la nivelul sistemului judiciar” care să asigure utilizarea 

eficientă și eficace a resurselor. 

Proiectul contribuie la atingerea direcției de acțiune A: Eficientizarea justiției ca serviciu 

public, Obiectiv strategic A.1. Crearea și implementarea unui sistem unitar de 

management strategic la nivelul sistemului judiciar prevăzut în Strategia de dezvoltare a 

sistemului judiciar 2015 – 2020, aprobată prin HG nr. 1155/2014. 

Proiectul este în concordanță cu Obiectivului general II Implementarea unui management 

performant în administrația publică, obiectivul specific II.1.Creșterea coerenței, 

eficienței și predictibilității și transparenței procesului decizional în administrația 

publică; II.1.2. Consolidarea planificării strategice și introducerea bugetării pe programe 

la nivel central din Strategia pentru consolidarea administrației publice 2014 – 2020 

aprobată prin HG nr. 909/2014. 

 Elaborarea si monitorizarea Planului anual de lucru al Guvernului 2016 (PALG) la 

nivelul Ministerului Justiției. Ministerul Justiției a raportat săptămânal, în anul 2016, 

stadiul proiectelor prioritare incluse în PALG. 

 Punerea în aplicare, la nivelul Ministerului Justiției, a prevederilor Ordonanței de 

urgență nr. 40/2016 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice 

centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative. Au fost eliminate 

cerințele privind depunerea cazierului judiciar și a copiilor legalizate de pe documente, 

au fost încărcate pe platforma https://edirect.eguvernare.ro , 27 de proceduri aferente 

serviciilor publice furnizate de Ministerul Justiției. Procedurile pot fi vizualizate accesând 

linkul: 

https://edirect.eguvernare.ro/Admin/Catalog/CatalogProceduriCetatean.aspx?idInstit=1

3454&nrRanduri=20&paginaCrt=0 . A fost adoptată prin OMJ nr. 3006/C/2016, 

Metodologia de calcul a duratei de completare a unui formular. Toate formularele 

standard care pot fi utilizate de către cetățeni au fost actualizate cu durata de 

completare.  

 

XXI. CORPUL DE CONTROL AL MINISTRULUI 

 

CCM, potrivit dispozițiilor art. 21 din HG nr. 652/2009 privind organizarea şi funcționarea 

M.J., cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prev. art. 74 - art. 77 din 

Regulamentul de organizare şi funcționare al MJ (ROF- MJ), aprobat prin OMJ nr. 

120/C/2011, cu modificările şi completările ulterioare, este o structură de autoritate, 

subordonată direct ministrului justiției.  

https://edirect.eguvernare.ro/
https://edirect.eguvernare.ro/Admin/Catalog/CatalogProceduriCetatean.aspx?idInstit=13454&nrRanduri=20&paginaCrt=0
https://edirect.eguvernare.ro/Admin/Catalog/CatalogProceduriCetatean.aspx?idInstit=13454&nrRanduri=20&paginaCrt=0
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Acest serviciu beneficiază de independență operațională și are atribuții de verificare şi 

control, în baza ordinului ministrului justiției, cu privire la personalul din aparatul de 

lucru propriu al ministerului, precum și din instituțiile aflate în subordinea sau în 

coordonarea ministerului. Structura de control contribuie, prin realizarea obiectivelor 

strategice propuse și concretizate în exercitarea cu profesionalism a atribuțiilor stabilite 

de lege la înfăptuirea în bune condiții a justiției ca serviciu public, apărarea ordinii de 

drept respectarea drepturilor şi libertăților cetățenești, inclusiv a persoanelor private de 

libertate și creșterea nivelului de încredere al cetățenilor în sistemul judiciar.  

CCM efectuează, printre altele, controlul profesional al activității notarilor publici, 

executorilor judecătorești, realizează cercetarea prealabilă a faptelor sesizate Comisiei 

de disciplină, potrivit Regulamentului privind răspunderea disciplinară a personalului de 

specialitate juridică asimilat, potrivit legii, judecătorilor si procurorilor, din cadrul 

ministerului, precum şi cercetarea disciplinară prealabilă în cazul asistenților judiciari. 

De asemenea, îndeplinește, potrivit legii, atribuții de verificare cu privire la realitatea 

situației materiale a beneficiarului de asistență extrajudiciară, analizează concluziile 

inspecțiilor efectuate în unitățile din sistemul administrației penitenciare de către 

Serviciul Inspecție Penitenciară din cadrul Administrației Naționale a Penitenciarelor 

(ANP), inclusiv cu privire la petițiile, cererile şi sesizările adresate ministerului de către 

persoanele private de libertate sau alte persoane fizice ori juridice. 

Competența acestui serviciu a fost extinsă prin inserarea în conținutul art. 12 pct. 8  din 

Legea nr. 151 privind procedura insolvenței persoanelor fizice, publicată în M. Of. – Partea 

I nr. 464  din 26.06.2015 - (Anexa nr. 3), a următoarelor prevederi: ”Controlul profesional 

al administratorului procedurii/lichidatorului se exercită în condițiile legii speciale a 

profesiei, precum și de Ministerul Justiției prin inspectorii generali de specialitate”. 

Categoriile de personal/numărul de posturi ce pot fi supuse acțiunilor de verificare şi 

control efectuate de CCM, prevăzute de Anexa nr. 1 şi 3 din HG nr. 652/2009, cu 

modificările şi completările ulterioare, cu referire la ROF- MJ  vizează: 

   ◊ personalul din cadrul ministerului (397 posturi  - exclusiv demnitarii, posturile 

aferente cabinetului ministrului, DIPFIE şi DNP); 

  ◊ Direcția de Implementare a Proiectelor Finanțate din Împrumuturi Externe (19 

posturi);  

◊ Directia Națională de Probațiune (1035 posturi din care 90 aferente structurii 

centrale  și  945 alocate serviciilor de probațiune ); 

  ◊ unitățile aflate în subordinea sau în coordonarea ministerului, respectiv Institutul 

Național de Expertize Criminalistice (70 posturi), Autoritatea Națională pentru Cetățenie 

(107 posturi); Administrația Națională a Penitenciarelor – ANP (15.041 posturi); Spitalul 

"Prof. dr. Constantin Angelescu" (219 posturi); Centrul Medical de Diagnostic şi Tratament 
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Ambulatoriu (80 posturi); Oficiul National al Registrului Comerțului (1886 posturi), Agenția 

Națională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate (50 de posturi)  

la care se adaugă: 

◊ 2.648 de posturi de notar public,  

◊ 999 de posturi de executor judecătoresc,  

◊ asistenții judiciari (177 posturi);  

◊ personalul delegat de la A.N.P. (35 de persoane din care 20 de persoane cu decizie de 

delegare și 15 persoane cu desfășurarea activității prin ordin de serviciu), personal de la  

ONRC (4 persoane cu decizie de delegare) personal de la MAI (2 persoane prin ordin MAI) 

ce desfășoară activitatea în MJ. 

◊ personalul detașat în MJ (20 persoane, din care 10 judecători, 8 procurori, 1 specialist 

IT și 1 funcționar public cu statut special) :  

Total =22.789 posturi  

 

Organigrama CCM conform OMJ nr. 2851/C/2016, urmare H.G. nr. 328/2016 pentru 

modificarea HG nr. 652/2009 privind organizarea și funcționarea MJ este următoarea: 1 

post inspector șef și 9 posturi de inspector, personal de specialitate juridică asimilat 

judecătorilor și procurorilor din care 7 ocupate și 2 vacante și 3 posturi Secretariat (din 

care 1 post vacant a fost ocupat la data de 01.08.2016 prin detașarea unui funcționar 

public cu statut special din cadrul ANP).  

În baza ordinelor dispuse de ministrul justiției, inspectorii din cadrul CCM în îndeplinirea 

atribuțiilor de serviciu, au acționat cu profesionalism în realizarea acțiunilor de control 

planificate şi inopinate, au implementat cu celeritate măsurile inserate în rapoartele de 

control aprobate de ministrul justiției, dispoziții ce au avut caracter preventiv, corectiv, 

de îndrumare şi prevenire a apariției altor deficiențe sau neconformități în activitatea 

personalului verificat. De asemenea, inspectorii au soluționat petiții, au formulat în 

cazurile în care s-a apreciat necesar, propuneri legislative pentru îmbunătățirea 

normativului în vigoare, recomandări pentru îmbunătățirea activității entităților 

controlate sau au sesizat organele competente, potrivit legii, să se pronunțe în cazul 

incidenței față de unele persoane a diferitelor forme de răspundere disciplinară, penală 

etc. 

 

 

 



 

96 
 

 

Centralizare date statistice referitoare la activitatea desfășurată de către CCM în 

perioada 15.11.2015 -15.12.2016 

Total lucrări aflate în gestiunea CCM = 930 din care: 469 lucrări executori judecătorești și 

notari publici; 87 lucrări ce vizează sistemul administrației penitenciare și  374 diverse – 

note, adrese, proiecte de ordine etc. 

Lucrări soluționate - Total =  844 din care: 389 lucrări executori judecătorești  și notari 

publici; 81 lucrări ce vizează sistemul administrației penitenciare și 374 diverse lucrări; 

Lucrări în curs de soluționare: Total = 86 lucrări din care: din care: 80 lucrări executori 

judecătorești și notari publici și 6 petiții ce vizează sistemul administrației penitenciare;   

Acțiuni de control = 16 din care: 10 acțiuni de control planificate (1 acțiune de control 

efectuată în luna noiembrie 2015) + 6 acțiuni de control inopinate (din care 1 acțiune de 

control efectuată în luna decembrie 2015). 

o 10 acțiuni de control planificate:  

 Penitenciarul Bistrița, Penitenciarul Poarta Albă, Penitenciarul Rahova, 

Penitenciarul Brăila, Penitenciarul Jilava, Penitenciarul Bacău, Penitenciarul Gherla;  

  Camera Notarilor Publici Cluj și Camera Notarilor Publici Brașov; 

 Camera Executorilor Judecătorești Oradea Camera Executorilor Judecătorești 

Oradea; 

o 6 acțiuni de control inopinate: Autoritatea Națională pentru Cetățenie, Centrul 

Medical de Diagnostic, Tratament Ambulatoriu și Medicină Preventivă, Spitalul ”Prof. dr. 

Constantin Angelescu”, Direcția Națională de Probațiune, Camera Executorilor 

Judecătorești Bacău și Control activitate asistenți judiciari din cadrul Tribunalului 

Dâmbovița 

Sesizări ale organelor de urmărire penală = 34 

Acțiuni disciplinare = 37;  

Propuneri legislative = 14;  

Interpelări = 3.  

 

În contextul extinderii competenței CCM, potrivit noilor atribuții conferite de lege acestui 

serviciu (insolvența persoanei fizice, conform art. 12 alin. 8 din Legea nr. 151/2015 și 

competența de a verifica noua entitate aflată în subordinea MJ, respectiv Agenția 
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Națională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate, înființată prin Legea nr. 318 din 

data de 11.12.2015, publicată în M. Of. nr. 961 din 24.12.2015) constatăm că, în condițiile 

deficitului de personal (2 posturi vacante - personal de specialitate juridică asimilat 

judecătorilor și procurorilor), inspectorul șef, cei 7 inspectori și Secretariatul, au 

exercitat cu profesionalism atribuțiile prevăzute în fișele de post și au acționat, în 

vederea realizării în bune condiții a activității de control. 

Având în vedere implementarea și menținerea în MJ a unui sistem de management al 

calității, certificat în conformitate cu Standardul SR EN-ISO 9001:2008 Sisteme de 

management al calității și a cerințelor inserate la pct. 5.6 din standardul menționat, 

precizăm că în perioada de referință CCM a realizat și depășit indicatorii de performanță 

pentru anul 2015 și cei aferenți anului 2016.  

C.C.M., a făcut obiectul auditării de către Unitatea de Management Public din (2015-

2016), de Serviciul de Audit Public Intern (2016) cadrul MJ, precum și de o entitate externă 

(2016) nefiind identificate neconformități în activitatea structurii de control.  

 

XXII. SERVICIUL COMUNICARE ȘI RELAȚII PUBLICE 

 

Serviciul comunicare şi relaţii publice este compartimentul care asigură îndeplinirea 

atribuţiilor ministerului în ceea ce priveşte comunicarea cu societatea civilă, primirea, 

evidenţa/înregistrarea, repartizarea şi expedierea corespondenţei, soluţionarea 

petiţiilor, potrivit competenţei compartimentului, primirea în audienţă a persoanelor 

care se prezintă în acest scop la sediul ministerului şi administrarea arhivei instituţiei. 

Structura de informare publică din minister are ca principal scop rezolvarea solicitărilor 

privind informaţiile de interes public şi organizarea şi funcţionarea punctului de 

informare-documentare. La solicitarea structurii, toate compartimentele din cadrul 

ministerului au obligaţia de a comunica datele şi informaţiile de interes public, în 

domeniul de activitate propriu, solicitate de Structura de informare publică, în termenele 

precizate de aceasta, astfel încât răspunsul final al ministerului să poată fi comunicat 

petenţilorîn termenele prevăzute de Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la 

informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare. 

În cursul anului 2016, s-au revizuit procedurile de lucru privind accesul la informațiile de 

interes public și de soluționare a petițiilor. Astfel, prioritatea a avut ca obiectiv 

debirocratizarea și creșterea transparenței instituționale în relația cu cetățenii. În 

consecință, au fost modificate următoarele proceduri:  

• Procedura privind accesul la informațiile de interes public (în baza notei interne 

referitoare la organizarea activității de soluționare a cererilor de liber acces la 
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informațiile de interes public în temeiul Legii nr. 544/2001 înregistrată cu nr. 

39837/2016), prin care comunicarea răspunsurilor, de către structura de resort din MJ, se 

face inclusiv în format editabil neprelucrat pentru informațiile prezentate tabelar, dacă 

răspunsul a fost solicitat prin poșta electronică (spre exemplu: bugetele, planurile de 

achiziții, etc.). De asemenea, procedura a introdus răspunsul automat pentru toate 

solicitările adresate prin e-mail, prin care solicitantul este informat, conform dispozițiilor 

Legii 544/2001, asupra termenului de răspuns. 

• Procedura privind activitatea de soluționare a petițiilor (în baza notei interne 

referitoare la organizarea activității de soluționare a petițiilor înregistrată cu nr. 

39845/2016), prin care s-au dispus măsuri pentru evidența electronică a petițiilor, astfel 

încât structura de specialitate competentă să poată întocmi informări privind 

problematica și principalele aspecte care se desprind din activitatea de soluționare a 

petițiilor, pe baza cărora să se facă inclusiv propuneri de lege ferenda. Și în acest caz a 

fost introdus răspunsul automat pentru toate solicitările adresate prin e-mail, prin care 

solicitantul este informat, conform dispozițiilor OG 27/2002, asupra termenului de 

răspuns 

 

De la începutul anului 2016 au fost soluționate, emise, transmise, respectiv acordate: 

• 7100 petiții;  

• 7700 dovezi de disponibilitate a denumirii asociațiilor, fundațiilor și federațiilor;  

• 1250 răspunsuri referitoare la vicii ale cererilor de rezervare a denumirii 

asociațiilor, fundațiilor și federațiilor; 

• 1500 răspunsuri conținând date din Registrul național al asociațiilor, fundațiilor și 

federațiilor;  

• 480 audiențe. 

În cadrul Structurii de informare publică au fost soluționate 148 de cereri în temeiul Legii 

nr. 544/2001.  
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XXIII. SERVICIUL DE AUDIT PUBLIC INTERN 

 

Numărul total misiuni de audit efectuate în anul 2016: 25. 

Entități auditate : Ministerul Justiției (toate structurile din cadrul ministerului), Direcția 

Programe Europene, Curtea de Apel Suceava, Spitalul Prof. Dr. Constantin Angelescu, 

Tribunalul Timiș, Curtea de Apel Constanța, Tribunalul Constanța, Tribunalul Tulcea, 

Curtea de Apel Ploiești, Tribunalul Dâmbovița, Tribunalul Buzău, Tribunalul Prahova, 

Curtea de Apel Brașov, Tribunalul Brașov, Tribunalul Covasna, Curtea de Apel Târgu 

Mureș, Tribunalul Mureș, Curtea de Apel Oradea, Tribunalul Bihor și Tribunalul Satu Mare. 




