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Titlul proiectului de act normativ 
Lege

privind unele masuri pentru asigurarea bunei functionari a instantelor judecatorefti 
si a parchetelor de pe langa acestea in anul 2020

Sectiunea a 2-a
9

Motivul emiterii actului normativ
1. Descrierea situatiei actuate
1.1. Prin Legea nr. 207/2018 pentru modificarea si completarea Legii nr. 304/2004 

privind organizarea judiciara, care a intrat in vigoare in data de 23 iulie 2018, s-au adus 
modified in ceea ce priveste compunerea completurilor pentru judecarea cauzelor in apel. 
Astfel, prin art. I pet. 30 din prima lege mentionata a fost modificat art. 54 alin. (2) din 
Legea nr. 304/2004, stabilindu-se unnatoarele: “Apelurile si recursurile se judeca in 
complet format din 3 judecatori, cu exceptia cazurilor in care legea prevede altfel.”

Avand in vedere ca, pana la intrarea in vigoare a acestei legi, reglementarea anterioara 
cuprindea o alta solutie normativa (apelurile se judecau in complet format din 2 judecatori), 
legiuitorul a introdus si o dispozitie care a urmarit sa stabileasca modul de aplicare in timp 
a noii reglementari. Astfel, art. IV din Legea nr. 207/2018 a prevazut, indistinct insa, ca 
“Dispozitiile prezentei legi privind judecarea apelurilor in complet de 3 judecatori se aplica 
cauzelor inregistratepe rolul instanfelor (s.n.) dupa intrarea in vigoare a prezentei legi.”

In considerarea faptului ca schemele de personal ale instantelor judecatoresti erau 
subdimensionate, cu consecinte in ceea ce priveste aplicarea dispozitiilor privind judecarea 
apelurilor in completuri formate din 3 judecatori, prin Ordonanta de urgenta a Guvemului 
nr. 92/2018 pentru modificarea si completarea unor acte normative in domeniul justitiei au 
fost adoptate in regim de urgenta masuri legislative referitoare la compunerea completurilor 
de apel, fiind adoptata o solutie de suspendare, pana la data de 31 decembrie 2019 inclusiv, 
a aplicabilita|ii prevederilor care statuau ca apelurile se judeca in complet format din 3 
judectori.

1.2. Prin Legea nr. 242/2018 pentru modificarea si completarea Legii nr. 303/2004 
privind statutul judecatorilor si procurorilor au fost aduse modificari si completari 
substantial concursului de admitere la Institutul National al Magistraturii, formarii 
profesionale initiate a judecatorilor si procurorilor, examenului de absolvire a Institutului 
National al Magistraturii, stagiului judecatorilor si procurorilor.

La solicitarea Consiliului Superior al Magistraturii, Guvemul, prM5^0t:dDT^^. de 

urgenta a Guvemului nr. 7/2019, a adoptat masuri legislative cu caracter t^_^OT^i^^£fil^ffiile 
pentru concursul de admitere la Institutul National al Magistraturii br^auizait un^ljolfe, 
formarea profesionala initiala a judecatorilor si procurorilor, exame^jV^de a
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Institutului National al Magistraturii, stagiul si examenul de capacitate al judecatorilor si 
procurorilor stagiari, masuri legislative cu caracter derogatoriu de la dispozitiile Legii nr. 
303/2004 astfel cum au fost modificate si completate prin Legea nr. 242/2018, apreciindu- 
se ca pentru aplicarea noilor dispozitii m materie este imperios necesara asigurarea unui 
interval de timp rezonabil pentru pregatirea sistemului judiciar si a Institutului National al 
Magistraturii.

1.3. Prin art. I pet. 142 din Legea nr. 242/2018 pentru modificarea si completarea Legii
nr. 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor, publicata in Monitorul Oficial al 
Romaniei, Partea I, nr. 868 din 15 octombrie 2018, a fost modificat art. 82 alin. (3) din Legea 
nr. 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor, republicata, cu modific^ile si 
completarile ulterioare, in sensul ca de pensia de serviciu prevazuta de lege beneficiaza, la 
cerere, inainte de implinirea varstei de 60 de ani, si judecatorii, procurorii si magistrajii- 
asistenti de la Inalta Curte de Casatie §i Justitie si judecatorii si magistrajii-asistenti de la 
Curtea Constitutionala cu o vechime intre 20 25 de ani numai in aceste funefii, in acest caz
cuantumul pensiei fiind micsorat cu 1% din baza de calcul prevazuta de lege, pentru fiecare 
an care lipseste din vechimea integrals in aceste functii.

Avand in vedere impactul major al acestui sistem de pensionare anticipata asupra 
func|ionarii instantelor judecatoresti §i parchetelor, Ordonanta de Urgenta a Guvemului nr. 
92/2018 pentm modificarea si completarea unor acte normative in domeniul justitiei a 
amanat intrarea in vigoare a prevederilor mentionate pana la 1 ianuarie 2020.

1.4, Prin corespondenta nr. 23.059 din 29.11.2019, urmareunei solicitari a Ministerului 
Justitiei, Consiliul Superior al Magistraturii, analizand impactul aplicMi, incepand cu data 
de 1 ianuarie 2020, a dispozitiilor legale asupra carora se intervine prin proiectul de lege, a 
aratat faptul ca neadoptarea unor masuri legislative care sa amane aplicarea acestora are in 
mod evident potenjialul de a afecta desfasurarea corespunzatoare a activitatii instantelor de 
judecata si a parchetelor.

Astfel, Consiliul a aratat faptul ca, data fiind situatia resurselor umane din sistemul 
judiciar, iminenta intrare in vigoare la 1 ianuarie 2020 a dispozitiilor care prevad posibilitatea 
pensionarii anticipate a judecatorilor ^i procurorilor ar putea avea un impact important asupra 
bunei desfasurari a activitatii instantelor parchetelor, motiv pentm care comisia de 
specialitate din cadml Consiliului Superior al Magistraturii a apreciat ca fiind necesara 
prorogarea, pana la data de 1 ianuarie 2021, a termenului de intrare m vigoare a dispozitiilor 
art. I pet. 142 din Legea nr. 242/2018, referitoare la modificarea alin. (3) al art. 82 din Legea 
nr. 303/2004.

A,

In ceea ce prive^te dispozitiile art. 54 alin. (2) din Legea nr. 304/2004, ce stabilesc 
solutionarea apelurilor in complet de 3 judecatori, avand in vedere insuficienta resursei 
umane, Consiliul Superior al Magistraturii a apreciat ca este necesara o noua interventie 
legislativa, prin care fie sa se revina la solutia judecarii apelurilor in alte materii decat cea 
penala in complet format din 2 judectori si, totodata, sa se amane aplicarea dispozitiilor cu 
referire la cauzele penale, fie sa se prgroge termenul prevazut la art. VI din Ordonanta de 
urgenja a Guvemului nr. 92/2018.

Tot astfel, Consiliul Superior al Magistraturii a apreciat ca imp^^^le^^r^au 
fundamentat adoptarea prin Ordonanta de urgenta a Guvemului nr. 7/29l§|Y^^§r i^^uri 
temporare referitoare la concursul de admitere la Institutul National
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formarea profesionala initiala a judecatorilor si procurorilor, examenul de absolvire a 
Institutului National al Magistraturii, stagiul §i examenul de capacitate al judecatorilor si 
procurorilor stagiari, subzista si m prezent, fiind necesara, din perspectiva asigurarii unor 
conditii optime de ocupare a schemelor de personal la instantele judecatoresti si parchetele 
de pe langa acestea, o intervende legislativa similara si pentru anul 2020._______________

2. Schimbari preconizate.
2.1. Avand m vedere faptul ca subdimensionarea schemelor de personal ale instantelor 

judecatoresti subzista si m prezent, precum si dificultatile mttopinate in ceea ce priveste 
configurarea completurilor de judecata, dar si caracterul general al regulii instituite de art. 
54 alin. (2) din Legea nr. 304/2004, 
este necesara adoptarea unei solutii legislative avand ca obiect amanarea pana la data de 1 
ianuarie 2021 a aplicarii prevederilor legale referitoare la solutionarea apelurilor in 
completuri formate din 3 judecatori.

Aplicarea reglementarii legale privind judecarea apelurilor in completuri formate din 3 
judecatori nu s-ar putea realiza in mod obiectiv folosindu-se actuala schema de judecatori 
oricum insuficienta, necesitand in mod corelativ o suplimentare considerabila a schemelor 
de personal ale instantelor judecatoresti, ceea ce presupune si o influenta fmanciara 
consistenta neacoperita la acest moment.

Totodata, alcatuirea din 3 judecatori a completurilor in apel folosindu-se actuala 
schema de judecatori ar produce efecte negative directe asupra principiului repartizarii 
aleatorii a cauzelor, in conditiile imposibilitatii formarii completurilor de judecata (cel putin 
3 completuri de judecata).

Este de mentionat faptul ca la adoptarea solutiei completului de 3 judecatori in apel nu 
a existat un studiu de impact asupra efectelor care se vor produce in aclivitatea instantelor 
judecatoresti. Astfel, modificarea vizeaza atit completurile fixe de apel, cat si completurile 
care judeca caile extraordinare de atac exercitate impotriva unor decizii pronuntate in apel, 
precum si completurile care solutioneaza incidentele procedural relativ la cauzele aflate in 
faza procesuala a apelului, cum ar fi: cererile de recuzare, cererile de abtinere, cererile de 
reexaminare a taxei judiciare de timbru, cererile de reexaminare a incheierilor pronuntate 
asupra cererilor de ajutor public judiciar, cererile de reexaminare formulate impotriva 
incheierilor de aplicare a amenzii judiciare sau de obligare la despagubiri, in aceste din urma 
cazuri fiind nevoie de alte completuri de judecata decat cel care este sesizat cu judecarea 
apelului. Prin urmare este afectata ^i materia incompatibilitatilor prevazute de Codul de 
procedura civila ^i Codul de procedura penala, ceea ce duce la imposibilitatea alcatuirii 
completurilor care judeca apeluri in materie civila sau penala.

De asemenea, numarul cauzelor in care fiecare judecator urmeaza sa participe va creste 
semnificativ, exista riscul scaderii calitatii deliberarii - spre exemplu, in cazul unei sec|ii a 
unui tribunal compusa din 12 judecatori, in loc de 6 complete, vor putea fi formate 4 
complete (in baza regulii compunerii din 3 judecatori a completului), fiecare dintre aceste 
complete solutionand un numar mai mare de cauze.

In mod evident, o astfel de situatie este de natura sa afecteze grav dreptul la un proces 
echitabil in termen rezonabil (optim si previzibil) si sa duca la creste^^^^^^^^fiala a 
volumului de munca al judecatorilor din cadrul instantelor ce solupph^zli^fel™, in 
conditiile existentei unor scheme de functionate subdimensionate "feTfap^ff^u^^|fchbma 

propusa (3 judecatori in completurile de apel). \

atat in materie penala, cat si civila lato sensu/extrapenala,
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Solu|ia legislativa propusa este, asadar, fundamentata pe semnificative si mtemeiate 
argumente vizand:

- numarul extrem de mare de cauze civile aflate pe rolul tribunalelor si cur^ilor de apel, 
care au competenta in solutionarea apelurilor in materie civila;

- tribunalele si curtile de apel gestioneaza un numar semnificativ de apeluri, ceea ce 
face ca impactul modificarii compunerii completului sa fie unul major;

- prin Noul Cod de procedura civila, apelul a fost generalizat, fiind, de principiu, 
calea de atac ce se exercita impotriva hotararilor primei instante. Ca atare, tribunalele 
si curtile de apel gestioneaza un numar semnificativ de apeluri, ceea ce face ca impactul 
modificarii compunerii completului sa He unul major, afectand aproape toate cauzele 
supuse controlului judiciar la tribunale si majoritatea cauzelor supuse controlului 
Judiciar la curtile de apel;

- incarcatura foarte mare pe judecator la nivel de tribunale si curti de apel - in acest 
sens, relevante sunt datele statistice generate de aplicatia Statis - Ecris, fiind inregistrate 
instante care au un grad de incarcare dublu fa^ de media nationala;

- numarul mare de locuri vacante la nivel de tribunale, din situatia statistica aferenta 
instantelor de acest grad de jurisdictie rezultand ca un procent de 27% din tribunalele din 
intreaga tara se confrunta cu o situatie deosebit de dificila sub aspectul posibilita|ilor reale 
de ocupare a posturilor vacante;

- schemele de personal (judecatori si personal auxiliar) de la nivelul tribunalelor si 
curtilor de apel nu sunt adecvate nici in prezent volumului de activitate. Or, o crestere a 
num^lui de judecatori in completurile de apel ar conduce la o grevare si mai mare a 
activitatii;

- numarul cauzelor in care fiecare judecator din materie civila urmeaza sa participe va 
creste semnificativ, in conditiile in care cu acelasi numar de judecatori trebuie sa se asigure 
alcatuirea completurilor de apel cu 3 judecatori, ceea ce inseamna cresterea volumului de 
activitate al fiecmii judecator de la tribunale si curti de apel cu 1/3. Astfel, exista riscul real 
al scaderii calitatii actului de justitie indeplinit de judecator, efectul fiind, finalmente, contrar 
celui scontat de legiuitor, inclusiv din perspectiva judecarii cauzelor in termen rezonabil;

- cu referire la materia penala, avand in vedere subdimensionarea schemelor de personal 
ale instantelor judecatoresti, dispozitiile privind judecarea apelurilor in completuri formate 
din 3 judectori sunt de natura sa afecteze functionarea normala a instantelor judecatoresti si 
sa conduca la prelungirea duratei proceselor, cu consecinte grave asupra respectarii 
principiului judecarii cauzelor cu celeritate, respectiv intr-un termen rezonabil.

2.2. Imprejurarile care au fundamentat adoptarea prin Ordonanta de urgenta a 
Guvemului nr. 7/2019 a unor masuri temporare referitoare la concursul de admitere la 
Institutul National al Magistraturii, formarea profesionala initiala a judecatorilor si 
procurorilor, examenul de absolvire a Institutului National al Magistraturii, stagiul si 
examenul de capacitate al judecatorilor si procurorilor stagiari, subzista si in prezent, fiind 
necesara, din perspectiva asigurarii unor conditii optime de ocupare a schemelor de personal 
la instantele judecatoresti si parchelele de pe langa acestea, o interventie legislativa in sensul 
ca dispozitiile art. 1-12 §i art. 16 din Ordonanta de urgenta a Guvemului ipijs7'?20j^5!^a fie 
aplicabile si concursului de admitere la Institutul National al Magistraturiji^r^^^i^^^nul 
2020, formarii profesionale initiale si examenului de absolvire a Instimt^l^NaSd^lftal

vv: w
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Magistraturii pentru auditorii de justitie admisi la Institutul National al Magistraturii in anul 
2020, precum si stagiulului si examenului de capacitate ale acestora.

Potrivit dispozitiilor legale cuprinse in Legea nr. 242/2018, verificarea conditiei de 
buna reputatie si a aptitudinii psihologice a candidatilor la concursul de admitere la Institutul 
National al Magistraturii se va face anterior sustinerii probelor de concurs, situatie care 
reclama asigurarea resurselor umane specializate care sa realizeze aceste verificM prealabile 
pentru un numar de cateva mii de candidati la concursul de admitere la Institutul National al 
Magistraturii.

Luand in considerare cele mai sus expuse, aplicarea noilor dispozitii legale introduse 
prin Legea nr. 242/2018 este de natura sa genereze provocM majore sub aspectul organizarii 
in bune conditii a examenului de admitere la Institutul National al Magistraturii pentru anul 
2020.

De asemenea, marirea duratei formarii initiale, de la 2 la 4 ani, va afecta in mod 
substantial asigurarea resurselor umane (judecatori si procurori) la nivelul instantelor si 
parchetelor, in conditiile in care timp de 2 ani nu vor mai exista absolventi ai Institutului 
National al Magistraturii din randul carora sa poata fi numiti judecatori/procurori stagiari.

Totodata, masurile privind formarea auditorilor de justitie pe o perioada de 4 ani, in loc 
de 2 ani cat este in prezent, presupune in mod necesar si asigurarea resurselor bugetare 
corespunzatoare, inclusiv a infrastructurii necesare (sediu, sali de cursuri, decontare 
materiale de studiu, spatii de cazare etc.).

De asemenea, masurile au fost introduse in legislatie prin Legea nr. 242/2018 fara a se 
efectua un studiu de impact care sa reflecte efectele noii construc{ii, inclusiv din perspectiva 
necesarului de formatori, pregMirii, selectiei si recrutarii formatorilor si a alcatuirii 
programei de formare.

2.3. Sistemul de pensionare anticipata reglementat la art. 82 alin. (3) din Legea nr. 
303/2004, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, va avea un impact major 
asupra bunei functionari a instantelor judecatoresti ^i parchetelor, existand un rise real de 
scadere substantiala a numarului magistratilor in activitate, cu consecinte asupra eficientei si 
calitatii actului de justitie. Acest impact asupra resurselor umane existente la nivelul 
instantelor judecatoresti si parchetelor de pe l^ga acestea a fost reliefat §i in Opinia 
preliminara privind proiectul de modificare a Legii nr. 303/2004 privind statutul 
judecatorilor ^i procurorilor, Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciara §i Legii nr. 
317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii al Comisiei Europene pentru 
Democratie prin Drept a Consiliului Europei (Comisia de la Venetia), recomand^du-se 
renuntarea la schema de pensionare anticipata daca nu poate fi stabilit in mod cert faptul ca 
aceasta nu va avea niciun impact advers asupra funclionarii sistemului.

La data de 25.09.2019, conform Anexei la minuta Comisiei nr. 1 - Legislatie si 
cooperare interinstitutionala din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii din data de 5 
noiembrie 2019 la nivelul tuturor instantelor judecatoresti exista un num^ de 1.282 de 
judecatori pensionabili cu o vechime intre 20-25 de ani, dupa cum urmeaza: 58 - inalta Curte 
de Casatie si Justitie; 348 - curtile de apel; 519 - tribunale; 357 - judecatorii. Acestora li se 
adauga un numar de 454 de judecatori pensionabili cu vechime de peste 25 de ai^ dppa cum 
urmeaza: 48 - Inalta Curte de Casajie si Justitie; 136 - curtile de apel; 188T|i'tfili]i^le^2 - 

judecatorii. • IfsT.<<
f-

I
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Tot astfel, conform datelor comunicate Ministerului Justitiei de Parchetul de pe Imga 
Inalta Curte de Casa^ie si Justitie, din datele statistice existente rezulta ca, raportat la luna 
octombrie 2019, un numar de 740 de procurori au peste 20 de ani vechime in functie si astfel, 
vocatie la pensionare; dintre acestia un numar de 653 de procurori au o vechime de peste 20 
de ani §i doar 87 de procurori au o vechime de peste 25 de ani in magistratura.

Avand in vedere si cre^terea vechimii necesare pentru promovarea la instante si 
parchete, masura legislativa introdusa prin Legea nr. 242/2018, subzista, asadar, si in prezent 
argumentele privind necesitatea prorogarii intrMi in vigoare a acestei prevederi legale, 
intrucat datele prezentate mai sus releva o situafie obiectiva in care sistemul judiciar, prin 
aplicarea acestei scheme de pensionare anticipate, ar putea fi parasit, intempestiv, de 
aproximativ 1.900 de magistra^i cu experienta, ceea ce ar avea consecinte negative in cel mai 
inalt grad asupra bunei functionari a instantelor si parchetelor, eficientei si calitatii actului 
de justitie, putandu-se ajunge la blocarea efectiva a activitatii acestora, cu afectarea 
drepturilor justitiabililor si a societatii in general - prelungirea duratei proceselor, cu 
consecinte grave asupra respectarii dreptului la un proces echitabil intr-un termen optim si 
previzibil.

Nu este lipsita de importanja nici absenta unei estimari privind nivelul cheltuielilor 
generate de procesul de formare initiala a viitorilor magistrati (4 ani) comparativ cu perioada 
minima de activitate preconizata (posibilitatea pensionarii dupa 20 ani de vechime in functie, 
respectiv 16 ani activitate ca judecator/procuror, din care doar 14 ani ca magistrat definitiv), 
fapt ce evidentiaza un dezechilibru major intre costuri si beneficii.

Raportat la considerentele expuse mai sus si avand in vedere faptul ca prevederile art. 
I pet. 142 din Legea nr. 242/2018 pentru modificarea si completarea Legii nr. 303/2004 
privind statutul judecatorilor ^i procurorilor, cu referire la art. 82 alin. (3) din Legea nr. 
303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor, republicata, cu modificarile si 
complet^ile ulterioare, urmeaza sa intre in vigoare la data de 1 ianuarie 2020, este necesara 
instituirea unei noi prorogari, pana la data de 1 ianuarie 2021, a normei in discutie.

In lipsa unei interventii legislative, dispozitiile legale despre care am facut mentiune 
mai sus ar intra in vigoare la 1 ianuarie 2020 ceea ce ar atrage consecinte negative in cel mai 
inalt grad asupra sistemului judiciar. Astfel, aspectele prezentate mai sus reprezinta situatii 
extraordinare a c^or reglementare nu poate fi amanata, prin urmare, in vederea evitarii unei 
grave atingeri aduse interesului public si societatii in general, se impune adoptarea de urgenta 
a masurilor instituite prin prezenta lege.
3. Alte informatii; Nu au fost identificate.

Sectiunea a 3-a
Impactul socio-economic al proiectului de act normativ

1. Impact macro-economic:
Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect
2. Impact asupra mediului de afaceri 
Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect 
2Llmpactul asupra sarcinilor administrative 

Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect
2^.Impactul asupra intreprinderilor mid si mijlodi
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Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect
3. Impact social:
Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect
4. Impact asupra mediului
Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect.

Sectiunea a 4-a
Impactul financiar asupra bugetului general consolidat, 

atat pe termen scurt, pentru anul curent, cat si pe termen lung (pe 5 ani)

- m mii lei
Indicatori Anul

curent
Urmatorii patru ani Media pe 

cinci ani
1 2 43 5 6 7

1. Modificari ale veniturilor 
bugetare, plus/minus, din 
care;
a) buget de stat, din acesta:

i. impozit pe profit
ii. impozit pe venit
iii. TVA DE PLATA
b) bugete locale

i. impozit pe profit
c) bugetul asigur^ilor sociale 
de stat:

i. contributii de asigur^i
2. Modificari ale cheltuielilor 
bugetare, plus/minus, din 
care:
a) buget de stat, din acesta:

i. cheltuieli de personal
ii. bunuri si servicii

b) bugete locale:
i. cheltuieli de personal

ii. bunuri si servicii
c) bugetul asigurarilor sociale 
de stat:

i. cheltuieli de personal ..-i
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ii. bunuri si servicii

3. Impact financiar, 
plus/minus, din care:
a) buget de stat
b) bugete locale
4. Propuneri pentru 
acoperirea cre^terii 
cheltuielilor bugetare

Nu este cazul.

5. Propuneri pentru a 
compensa 
veniturilor bugetare

Nu este cazul
reducerea

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

Sectiunea a 5-a
_________ Efectele proiectului de act normativ asupra legislatiel in vigoare_________
1. Proiecte de acte normative suplimentare:

Compatibilitatea proiectului de act normativ cu legislatia in domeniul achizitiilor 
publice
Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect.
2. Compatibilitatea proiectului de act normativ cu legislatia comunitara in materie: 

Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect.
3. Decizii ale Curtii Europene de Justitie si alte documente: 

Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect.
4, Evaluarea conformitatii;
Denumirea 
documentului 
numarul, data adoptarii si data 
public^ii

actului Gradul de conformitate 
(se conformeaza / nu se 
conformeaza)

Comentariisau
comunitar,

5. Alte acte normative si sau documente internationale din care decurg angajamente . 
Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect.

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

1. Informatii privind procesul de consultare cu organizatiile neguvernamentale, 
institute de cercetare ^i alte organisme implicate:
Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect.
2. Fundamentarea alegerii organizatiilor cu care a avut loc consulta^^l^ife^^% a
modului in care activitatea acestor organizatii este legata de obiectulfefeiWIuluiy'e mi
normativ
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Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect.
3. Consultarile organizate cu autoritatile administratiei publice locale, in situafia in 
care proiectul de act normativ are ca obiect activitati ale acestor autoritati, in conditiile 
Hotararii Guvernului nr.521/2005 privind procedura de consultare a structurilor 
asociative ale autoritatilor administratiei publice locale la elaborarea proiectelor de 
acte normative:
Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect.
4. Consultarile desfasurate in cadrul consiliilor interministeriale in conformitate cu 
prevederile Hotararii Guvernului nr.750/2005 privind constituirea consiliilor 
interministeriale permanente
Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect.
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
Ministerul Justitiei a solicitat avizul Consiliului Superior al Magistraturii prin adresa nr 
6/99.902/2019. ’
Proiectul prezentului act normativ a fost avizat de Consiliul Legislativ prin avizul nr. 
980/2019.

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 proiectului de act 
normativ:
Proiectul a fost afigat pe site-ul Ministerului Justitiei._______________________________
2. Informarea societatii civile cu privire la eventualul impact asupra mediului in urma 
implementarii proiectului de act normativ, precum si efectele asupra sanatatii ^i 
securitafii cetatenilor sau diversitafii biologice:
Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect.

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 - inHintarea unor noi organisme sau 
extinderea competentelor institutiilor existente
Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect.
2. Alte informatii:
Nu au fost identificate.
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Fata de cele prezentate, a fost elaborat proiectul de Lege privind unele 
masuri pentru asigurarea bunei functionari a instanjelor judecatore^ti a 
parchetelor de pe l^ga acestea in anul 2020, pe care il supunem Parlamentului 
spre adoptare, cu procedura prevazuta de art. 114 alin. (1) din Constitutia 
Romaniei, republicata.
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