
EXPUNERE DE MOTIVE

Sectiunea 1

Titlul proiectului de act normativ
LEGE pentru aprobarea Ordonantei Guvernului privind modificarea termenului 

prevazut la art. X alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 98/2016 pentru 
prorogarea unor termene, instituirea unor noi termene, privind unele masuri pentru 

finalizarea activitatilor cuprinse in contracted incheiate in cadrul Acordului de 
imprumut dintre Romania si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare 

pentru Hnantarea Proiectului privind reforma sistemului judiciar, semnat la 
Bucure^ti la 27 ianuarie 2006, ratificat prin Legea nr. 205/2006, precum si pentru 

modificarea si completarea unor acte normative

Sectiunea a 2-a
Motivul emiterii actului normativ

1. Descrierea situatiei actuale Avand in vedere necesitatea fmalizMi contractelor 
incheiate in cadrul Proiectului privind reforma sistemului 
judiciar, nefmalizate pana la data de 31 martie 2017, prin 
prevederile art. X alin. (2) din Ordonanfa de urgenta a 
Guvernului 98/2016 pentru prorogarea unor termene, 
instituirea unor noi termene, privind unele masuri pentru 
finalizarea activitdfilor cuprinse in contractele incheiate 
in cadrul Acordului de imprumut dintre Romania si Banca 
Internationala pentru Reconstrucfie si Dezvoltare pentru 
finanfarea Proiectului privind reforma sistemului 
judiciar, semnat la Bucuresti la 27 ianuarie 2006, ratificat 
prin Legea nr. 205/2006, precum si pentru modificarea §i 
completarea unor acte normative, Ministerul Justitiei a 
fost autorizat ca pe o perioada de 3 ani, incepand cu 31 
martie 2017, sa asigure derularea si finalizarea activitatilor 
cuprinse in aceste contracte, prin finantari acordate de la 
bugetul de stat.

Contractele vizeaza atat constructia si reabilitarea 
sediilor a 3 instante (Judecatoria Ploiesti, Tribunalul 
Prahova, Curtea de Apel Ploiesti), cat si^i^^^^te cu 
impact strategic asupra sistemului^j^iciarj%je^or 
reprezenta baza tehnica (informatica)|.4i^a%lLmisfmr^ a
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resurselor, respectiv cadml metodologic tehnico- 
economic pentm realizarea viitoarelor investitii cuprinse 
m Strategia de dezvoltare a sistemului Judiciar 2016-2020.

In perioada 31 martie 2017 si pana la momentul 
actual, au fost finalizate: contractul pentm „Reabilitarea si 
restaurarea Tribunalului Prahova” - actualul sediu al 
Judecatoriei Ploiesti (monument istoric de importanta 
nationala - categorie A) - si contractul prin care s-a realizat 
cadml metodologic tehnico-economic pentm realizarea 
viitoarelor investitii cuprinse m Strategia de dezvoltare a 
sistemului judiciar 2016-2020, respectiv temele standard 
de proiectare pentm sediile de instanta.

Bugetele anuale alocate in perioada 2017-2020, desi 
au permis in acest interval continuarea lucrarilor la sediile 
celorlalte instante (Curtea de Apel si Tribunalul - care vor 
avea noul sediu in “Palatul de Justitie Prahova” - fisa cod 
obiectiv 55) si la sistemul informatic de administrare a 
resurselor sistemului judiciar, nu permit si finalizarea 
tuturor activitatilor contractuale pma la 31 martie 2020.

De asemenea, limitele de cheltuieli estimate pentm 
anii 2021 si 2022 comunicate Ministemlui Justitiei, 
raportat la necesaml valoric contractual ramas de finantat 
pana la finalizarea activitatilor contractate, impun 
majorarea termenului initial de 3 ani cu un nou termen, de 
3 ani, corelativ estimarilor bugetare previzionate pentm 
anii 2021-2022. .

Desi stadiul fizic actual al activitatilor executate in
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teren indica faptul ca acestea se vor finaliza integral cel 
tarziu in anul 2023, valoarea fmala reala a lucrarilor nu se 
poate stabili decat la receptia finala a acestora, deoarece 
contractele au la baza principiul cantitatilor masurate real 
executate. Astfel, situatia creditelor prevazute dupa anul 
2023 va putea fi reglata la nivelul fiselor de obiectiv 
ulterior receptiei finale a lucrMlor, existand posibilitatea 
ca aceste credite sa nu fie valorificate, reprezentand astfel 
economii realizate fata de valoarea totala a investitiilor 
aprobate de Guvem prin Hotarare in baza art. 42 alin. (1) 
din Legea nr. 500/2002 din 11 iulie 2002 privind finantele 
publice, cu modificMle si completarile ulterioare.

2. Schimbari preconizate Astfel, prin prezentul act norma^^"^^ 
modificarea termenului prevazut initi^^a'S^^-™ 
din Ordonanta de urgenta a GuvemfcSf9@§16^i|ia la

irevede
• (2)
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data de 31 martie 2023, prin care Ministerul Justitiei a fost 
autorizat sa asigure demlarea si finalizarea activitatilor 
cuprinse in contractele incheiate in cadml Acordului de 
imprumut dintre Romania si Banca Intemationala pentru 
Reconstructie si Dezvoltare pentru finantarea Proiectului 
privind reforma sistemului judiciar, pe baza procedurilor 
specifice de achizitie ale Bancii Internationale pentru 
Reconstructie si Dezvoltare, prin extinderea acestuia pana 
la data de 31 martie 2023.

3. Alte informatii

Sectiunea a 3-a - Impactul socioeconomic al proiectului de act normativ

1. Impactul macroeconomic Nu este cazul

Nu este cazul2. Impactul asupra mediului 
afaceri

Nu este cazul3. Impactul social

Nu este cazul4. Impactul asupra mediului

5. Alte informatii Nu este cazul

Sectiunea a 4-a - Impactul financiar asupra bugetului general consolidat, atat pe 
termen scurt, pentru anul curent, cat si pe termen lung (5 ani)

- mii lei -

Urmatorii 4 ani Media pe 
5 ani

Indieatori Anul curent

6 72 3 4 51

Nu este cazul1. Modificari ale veniturilor 
bugetare, plus/minus, din care:

a) buget de stat, din acesta: X X XX X X

(i) impozit pe profit

(ii) impozit pe venit

b) bugete locale:

(i) impozit pe profit

c) bugetul asigurMlor sociale 
de stat:

(i) contributii de asigurari
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2. Modificari ale cheltuielilor 
bugetare, plus/minus, din care:

a) buget de stat, din acesta: Nu este cazul

(i) cheltuieli de personal

(ii) bunuri si servicii

b) bugete locale Nu este cazul

(i) cheltuieli de personal

(ii) bunuri si servicii

c) bugetul asigurarilor sociale 
de stat:

Nu este cazul

(i) cheltuieli de personal

(ii) bunuri si servicii

3. Impact financiar, plus/minus, 
din care:

a) buget de stat

b) bugetele locale

4. Propuneri pentru acoperirea 
cresterii cheltuielilor bugetare

5. Propuneri pentru a compensa 
reducerea veniturilor bugetare

6. Calcule detaliate privind 
fundamentarea modificarilor 
veniturilor si/sau cheltuielilor 
bugetare

7. Alte informatii

Sectiunea a 5 -a - Efectele proiectului de act normativ asupra legislatiei in vigoare

1. Proiecte de acte normative 
suplimentare

Nu este cazul

2. Compatibilitatea proiectului 
de act normativ cu legislatia 
comunitara in materie

Nu este cazul

3. Decizii ale Curtii Europene 
de Justitie si alte documente

Nu este cazul
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4. Evaluarea conformitatii: Nu este cazul

Gradul de conforaiitate:Denumirea actului sau 
documentului comunitar, 
numarul, data adoptarii si data 
publicarii

Comentarii

5. Alte acte normative si/sau 
documente intemationale din 
care decurg angajamente

Nu este cazul

6. Alte informatiis

Sectiunea a 6-a - Consultarile efectuate in vederea elaborarii proiectului de act 
normativ

1. Informatii privind procesul de 
consultare cu organizatii 
neguvemamentale, institute de 
cercetare si alte organisme 
implicate

Nu este cazul

2. Fundamentarea alegerii 
organizatiilor cu care a avut loc 
consultarea, precum si a 
modului in care activitatea 
acestor organizatii este legata de 
obiectul proiectului de act 
normativ

Nu este cazul

3. Consultarile organizate cu 
autoritatile 
publice locale, in situatia in care 
proiectul de act normativ are ca 
obiect activitati ale acestor 
autoritati, in conditiile HotarMi 
Guvemului 
privind procedura de consultare 
a structurilor asociative ale 
autoritatilor 
publice locale la elaborarea 
proiectelor de acte normative

Nu este cazul
administratiei

521/2005nr.

administratiei

4. Consultarile desfasurate in 
cadrul
interministeriale, 
conformitate cu prevederile 
Hotarmi Guvemului m.

Nu este cazul
consiliilor

in

5



750/2005 privind constituirea 
consiliilor interministeriale 
permanente

5. Informatii privind avizarea de 
catre;

a) Consiliul Legislativ

b) Consiliul Suprem de Aparare 
a Tarii

c) Consiliul Economic si Social

d) Consiliul Concurentei

e) Curtea de Conturi.

Proiectul prezentului act normativ a fost avizat de 
Consiliului Legislativ prin avizul nr. 44/2020.

6. Alte informatii

Sectiunea a 7-a - Activitati de informare publica privind elaborarea si implementarea 
proiectului de act normativ

1. Informarea societatii civile cu 
privire la necesitatea elaborarii 
actului normativ

Proiectul a fost publicat pe pagina de internet a 
Ministerului Justitiei, in conformitate cu prevederile Legii 
nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in 
administratia publica.

2. Informarea societatii civile cu 
privire la eventualul impact 
asupra mediului in urma 
implementarii proiectului de act 
normativ, precum si efectele 
asupra sanMatii si securitatii 
cetatenilor sau diversitatii 
biologice

Nu este cazul

3. Alte informatii

Sectiunea a 8-a - Masuri de implementare

1. Masurile de punere in 
aplicare a proiectului de act 
normativ de catre autoritatile 
administratiei publice centrale 
si/sau locale - infiintarea unor 
noi organisme sau extinderea 
competentelor 
existente

Nu este cazul

institutiilor

2. Alte informatii Nu este cazul
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Fata de cele prezentate, a fost elaborat proiectul de Lege pentm aprobarea 
Ordonantei Guvemului privind modificarea tennenului prevazut la art. X alin. (2) 
din Ordonanta de urgenta a Guvemului nr. 98/2016 pentm prorogarea unor 
termene, instituirea unor noi termene, privind unele masuri pentm finalizarea 
activitatilor cuprinse in contractele mcheiate in cadml Acordului de impmtnut 
dintre Romania si Banca Intemationala pentm Reconstmctie si Dezvoltare pentm 
finantarea Proiectului privind reforma sistemului judiciar, semnat la Bucuresti la 
27 ianuarie 2006, ratificat prin Legea nr. 205/2006, precum si pentm modificarea 
si completarea unor acte normative, pe care if supunem Parlamentului spre 
adoptare.
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