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2.1. Sursa proiectului de act normativ
Iniţiativa Ministerului Justiţiei
2.2. Descrierea situaţiei actuale
'' . . ’In contextul situaţiei epidemiologice determinate de coronavirusul SARS-CoV-2, pe durata 
stării de alertă instituite potrivit legii, referitor la activitatea instanţelor judecătoreşti, precum 
şi în materia insolvenţei, în materie execuţional penală, a măsurilor educative şi a altor 
măsuri dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal au fost incidente o serie de 
norme speciale care, alături de măsurile cu caracter general, au avut ca scop asigurarea unui 
cadru adecvat de desfăşurare a activităţii, care să permită instituţiilor din domeniul justiţiei 
să funcţioneze în condiţii de siguranţă, atât pentru personalul acestora şi profesiile liberale 
din domeniul justiţiei, cât şi pentru justiţiabili, mediul de afaceri şi persoanele private de 
libertate sau aflate în executarea unor pedepse ori măsuri educative neprivative de libertate. 
Aceste măsuri s-au dovedit benefice pentru bunul mers al justiţiei şi valorificarea drepturilor 
cetăţenilor, fluidizând procedurile şi simplificând căile de realizare a drepturilor şi 
intereselor legitime ale cetăţenilor şi persoanelor juridice.
Actele normative care cuprind măsuri speciale aplicabile în sistemul justiţiei pe durata stării 
de alertă au fost:
1. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 70/2020 privind reglementarea unor măsuri, 
începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situaţiei epidemiologice determinate de 
răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru 
modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educaţiei 
naţionale nr, 1/2011, precum şi a altor acte normative, cu modificările şi completările 
ulterioare;
2. Legea hr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor 
pandemiei de COVID-19, cu modificările şi completările ulterioare;
3. Legea nr. 114/2021 privind unele măsuri în domeniul justiţiei în contextul naMemi^^de
COVID-19. ■
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Măsurile adoptate prin actele normative menţionate au reprezentat, pentru perioada dificilă 
de funcţionare a instituţiilor, dar şi a societăţii, în general în context pandemic, o garanţie 
pentru exercitarea, în limitele permise de exigenţele constituţionale în materia restrângerii 
drepturilor fundamentale, a dreptului de acces la justiţie, a libertăţii comerţului (libertăţii 
activităţii economice şi profesionale), a drepturilor persoanelor aflate în executarea unei 
pedepse sau măsuri privative sau neprivative de libertate etc.
Această perioadă a reprezentat, totodată, şi o ocazie de a aprecia asupra modului de aplicare 
a unor măsuri care, fie erau avute în vedere pentru introducerea lor în dreptul comun, fie, 
instituite din necesităţile specifice ale perioadei stării de alertă impuse de pandemia de 
COVID-19, s-au dovedit a fi instrumente utile cel puţin pentru perioada următoare ridicării 
stării de alertă sau chiar pentru o reglementare de drept comun, aplicabilă şi în situaţii de 
normalitate. Astfel, reluarea aplicabilităţii unora dintre măsurile aplicabile pe durata stării 
de alertă permite şi asigurarea unui interval temporal suficient de reflecţie activă care să 
asigure, spre exemplu, premisele unei revizuiri mai extinse a cadrului normativ în domeniul 
justiţiei civile, în vederea realizării extinderii procesului de digitalizare la nivelul instanţelor 
judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea, precum şi a adoptării şi a altor măsuri de 
modernizare a cadrului normativ în materie, inclusiv prin valorificarea experienţei 
legislative şi practice dobândite în perioada stării de alertă.
Pe de altă parte, este evident că încetarea stării de alertă nu înseamnă în mod automat şi o 
încetare bruscă a efectelor coronavirusului SARS-CoV-2, Fluctuaţia nivelului infectărilor 
este, încă, semnificativă, motiv pentru care, cel puţin o perioadă de timp, riscul apariţiei de 
focare de infecţie este încă actual.
în aceste condiţii, în urma analizării cadrului normativ incident menţionat, s-a evidenţiat 
faptul că ele au fost benefice şi-au atins obiectivele, prin fluidizarea procedurilor şi 
simplificarea căilor de realizare a drepturilor şi intereselor legitime ale cetăţenilor şi 
companiilor, putând facilita în continuare desfăşurarea mai uşoară a unor proceduri legale, 
de unde şi necesitatea prezervării unora dintre acestea şi ulterior încetării stării de alertă, 
valorificându-li-se utilitatea şi actualitatea practice prin introducerea în fondul normativ. 
Aceasta întrucât imperativul pregătirii adecvate a revenirii la regimul juridic aplicabil în 
condiţii de normalitate, fără măsuri restrictive de drepturi şi libertăţi fundamentale, nu 
împiedică, ci, dimpotrivă, implică şi valorizarea măsurilor legislative care transcend, în 
considerarea utilităţii şi actualităţii lor, regimul stării de alertă, inclusiv în scop de precauţie 
legislativă, în condiţiile inexistenţei unei certitudini cu privire la involuţia epidemiologică 
(pandemia de COVID-19). Analiza a avut în vedere faptul că, în condiţiile încetării stării de 
alertă, este utilă reluarea aplicabilităţii unora dintre soluţiile instituite în acea perioadă, însă, 
trebuie luat în considerare faptul că restrângerea exerciţiului unor drepturi şi libertăţi, 
justificabile la acel moment, nu mai este de actualitate într-o perioadă de normalitate, în 
acest sens, fiind de observat dispoziţiile art. 53 din Constituţia României; prin urmare, 
analiza viabilităţii măsurilor din starea de alertă şi după încetarea acesteia a avut în-ve^ere 
respectarea condiţiilor de aplicare şi a limitelor impuse de textul constituţional^^^^^  ̂^
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2.3. Schimbări preconizate
I. în ceea ce priveşte valorificarea soluţiilor cuprinse în Legea nr, 114/2021 privind unele 
măsuri în domeniul justiţiei în contextul pandemiei de COVID-19, măsura cuprinsă la 
art. 2 - restrângerea totală sau parţială a activităţii unei instanţe - a fost introdusă în 
contextul stării de alertă generate de pandemia de COVID-19, ca măsură de protejare a 
magistraţilor, a tuturor celorlalte categorii de personal din cadrul instanţelor, precum şi a 
justiţiabililor. Măsura, fiind una de restrângere a unei activităţi esenţiale - activitatea de 
judecată a fost gândită ca fiind cu aplicabilitate temporară, pe durata stării de alertă, 
precum şi 30 de zile după încetarea acesteia. Având în vedere caracterul excepţional al 
măsurii, nu se mai justifică prelungirea ei după data prevăzută de lege, având în vedere 
revenirea generală la activităţile normale, inclusiv la nivelul instanţelor de judecată. 
Desigur, revine instanţelor judecătoreşti şi, după caz, altor autorităţi competente, luarea unor 
măsuri organizatorice/administrative pentru asigurarea în continuare a sănătăţii personalului 
si a justiţiabililor, având în vedere contextul epidemiologie actual. Aceleaşi argumente au 
fost avute în vedere şi în cazul analizării necesităţii menţinerii art. 14, concluzia fiind că nu 
mai există o realitate epidemiologică pentru a aplica o astfel de soluţie în afara stării de 
alertă.
A

In aceeaşi notă, nici prelungirea celorlalte măsuri din Capitolul II, dedicat dispoziţiilor 
aplicabile în cauzele penale nu a mai fost considerată ca reprezentând o necesitate, 
dispoziţiile instituite pe durata stării de alertă putând fi substituite, ulterior acesteia, de 
cadrul normativ de drept comun - Codul de procedură penală [citarea prin mijloace 
electronice „cu acordul persoanei citate” - art. 257 alin. (5), audierea prin videoconferinţă - 
în condiţiile art. 364].

II. Cu privire la dispoziţiile aplicabile în cauzele civile, cuprinse în Capitolul II al Legii 
nr. 114/2021, având în vedere că, în economia aceloraşi coordonate şi obiective amintite cu 
ocazia prezentării situaţiei care a determinat obiectul prezentului proiect, inclusiv în scop 
de asigurare a valorificării măsurilor dispuse pe durata stării de alertă şi de facilitare a 
tranziţiei la regimul juridic ordinar, se propune reluarea aplicabilităţii măsurilor prevăzute 
la art. 3-11 din Legea nr. 114/2021 privind unele măsuri în domeniul justiţiei în contextul 
pandemiei de CO VID-19 pentru o perioadă de un an de Ia data intrării în vigoare a prezentei 
legi. Măsura ar sprijini, deci, instanţele judecătoreşti în asigurarea sănătăţii magistraţilor, a 
tuturor celorlalte categorii de personal, precum şi a justiţiabililor.

ni. Măsurile preluate din Legea nr. 55/2020 pot fi sintetizate astfel:

a) Constatând efectele pozitive ale măsurilor, cu caracter nerestrictiv, adoptate în materia 
insolvenţei pe durata stării de alertă, s-a considerat utilă reluarea aplicabilităţii unora dintre 
acestea pentru un termen de un an, şi anume a acelora care au fost concepute ca soluţii în 
sprijinul debitorilor în dificultate, şi care sunt şi în spiritul evoluţiilor recente dM^fsiaţia 
Uniunii Europene în domeniul restructurării preventive şi insolvenţei.
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Astfel, din Legea nr. 55/2020 au fost propuse pentru reluarea aplicabilităţii, pe durata 
menţionată, soluţiile prevăzute la art. 46 şi 52.
In ceea ce priveşte soluţia cuprinsă Ia art. 46, aplicarea ei este preconizată să sprijine 
revenirea la un climat obişnuit de funcţionare a mediului de afaceri, prin intermediul acesteia 
acordându-se operatorilor economici în dificultate o perioadă în care să evalueze posibile 
alternative de redresare a afacerii, fără a fi supuşi obligaţiei de a cere declararea insolvenţei. 
Referitor la măsura prevăzută la art. 52 din Legea nr. 55/2020, de majorare cu un an a 
duratei iniţiale de executare a unui plan de reorganizare, preconizăm că o reluare a aplicării 
sale ar asigura tranziţia spre soluţia legislativă prevăzută de Proiectul de lege de transpunere 
a Directivei privind Restructurarea şi Insolvenţa - (UE) 2019/1023, aprobat de Guvern şi 
aflat în dezbatere parlamentară, în măsura în care prezenta propunere de reglementare ar 
intra în vigoare anterior acestuia. De asemenea, în cazul în care legiuitorul, în procedura de 
adoptare a proiectului de lege de transpunere a directivei menţionate, va considera că nu 
este o soluţie ce s-ar impune a fi aplicată cu caracter permanent, prezenta propunere prezintă 
în continuare efect util pentru operatorii economici aflaţi în dificultate financiară, care, în 
contextul special al crizei generate de pandemia COVID-19, sunt obligaţi să conceapă, în 
acord cu creditorii lor, soluţii de redresare pentru a căror punere în executare este necesară 
o perioadă mai mare de timp.

b) In materia executării pedepselor şi a măsurilor educative neprivative de libertate 
dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal se propune reluarea 
aplicabilităţii, cu unele adaptări, a soluţiilor cuprinse la art. 53-54,56 şi 58-59 din Legea nr. 
55/2020.
Astfel, referitor la preluarea soluţiei art. 53, s-a apreciat că executarea măsurii de 
supraveghere referitoare la prezentarea persoanei supravegheate la serviciul de probaţiune, 
la datele fixate de acesta, prevăzută la art. 85 alin. (1) lit. a), art. 93 alin. (1) lit. a) şi art. 101 
alin. (1) lit. a) din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările 
ulterioare, precum şi obligaţia prevăzută de art. 121 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 286/2009, 
cu modificările şi completările ulterioare, şi prin mijloace de comunicare la distanţă audio 
sau audiovideo, pe lângă modalităţile prevăzute de cadrul legal special, este justificată de 
contextul epidemiologie actual, de dificultăţile de deplasare determinate de acest context.
O altă condiţie, preexistentă acestor contexte, este determinată de nivelul riscului estimat, 
în cazurile cu. risc scăzut, studiile şi teoriile în domeniu recomandând intervenţii minimale 
orientate după principiul risc-nevoi-responsivitate şi cel al gestionării eficiente a resurselor, 
în ceea ce priveşte soluţiile de la art. 54, perioada ulterioară stării de alertă nu mai justifică 
menţinerea acestei reglementări în întregime. Vor deveni aplicabile, fără alte condiţionări, 
prevederile din Legea nr. 252/2013 privind organizarea şi flmcţionarea sistemului de 
probaţiune, cu modificările şi completările ulterioare, deoarece vizitele se realizează 
periodic, pe toată durata termenului de supraveghere, însă nu la anumite date fixe care să 
necesite, în condiţiile încetării stării de alertă, menţinerea acestor excepţii. Risd^îpr^ţpnirii 
infectării sau răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2 implică perioa^e^^^ipp^e^e
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izolare şi de evitare a contactului, vizitele putând fî reprogramate în astfel de situaţii. în 
schimb, se poate susţine necesitatea menţinerii prevederii referitoare la respectarea 
măsurilor de prevenţie şi siguranţă medicală, care se pot stabili prin decizie a directorului 
general.
In ceea ce priveşte soluţia de la art. 56, executarea obligaţiei persoanelor supravegheate de 
a participa la derularea de programe de reintegrare socială, prevăzută la art. 85 alin. (2) lit. 
c), art. 93 alin. (2) lit. b) şi art. 101 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 286/2009, cu modificările 
şi completările ulterioare, şi prin mijloace de comunicare la distanţă audio sau audiovideo, 
pe lângă modalităţile prevăzute de cadrul legal special, este justificată de contextul 
epidemiologie actual, de dificultăţile de deplasare determinate de acest context, precum şi 
de orice alte restricţii stabilite de către autorităţi.
O altă condiţie, preexistentă acestor contexte, este determinată de nivelul riscului estimat, 
în cazurile cu risc scăzut, studiile şi teoriile în domeniu, recomandând intervenţii minimale 
orientate după principiul risc-nevoi-responsivitate si cel al gestionarii eficiente a resurselor. 
Art. 58 a fost propus pentru reluarea aplicabilităţii sale, întrucât oferă temei pentru aplicarea 
dispoziţiilor art. 67 alin. (1) sau (3) ori art. 101 alin. (1), (3) sau (4) din Legea nr, 252/2013 
în cazul în care persoana supravegheată nu respectă măsurile de supraveghere sau nu 
execută obligaţiile ce îi revin în formele prevăzute la articolele menţionate anterior.
Cu privire la soluţia prevăzută în prezent la art 59 al Legii nr. 55/2020, s-a apreeiat necesară 
prezervarea sa, într-o forma adaptată, care să permită desfăşurarea de întrevederi între 
consilierul de probaţiune şi inculpaţii minori ori majori pentru care organele judiciare au 
solicitat referate ori rapoarte de evaluare şi prin mijloace de comunicare la distanţă audio 
sau audiovideo, în condiţii care să asigure confidenţialitatea informaţiilor şi datelor 
transmise pentru situaţiile în care faţă de inculpaţii majori sau minori s-a dispus măsura 
carantinării sau a izolării, iar expirarea acestei măsuri de sănătate publică ar face imposibilă 
respectarea termenului de realizare a referatului sau raportului de evaluare.
Aceeaşi abordare a fost menţinută şi cu privire la interacţiunea consilierului de probaţiune 
cu alte persoane care pot furniza informaţii utile în legătură cu persoana evaluată.
O astfel de prevedere este necesară pentru a fi stabilită posibilitatea ca întrevederile dintre 
consilierul de probaţiune şi minorul supravegheat să poată avea loc prin mijloace de 
comunicare la distanţă doar în cazuri medicale excepţionale temeinic justificate, în scopul 
respectării termenelor legale de întocmire şi comunicare a referatelor de evaluare.

A

cj In materia executării pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de 
organele judiciare în cursul procesului penal, textul propus reprezintă o preluare adaptată 
a art. 61 alin. (1) din Legea nr. 55/2020, fiind preluate doar lit. b), c), e), f), i) şi j), şi 
reprezintă o reluare actualizată a unor dispoziţii apreciate ca necesare şi pentru perioada 
următoare luând în considerare riscurile de creştere consistentă a numărului de infectări din 
cauza efectelor prelungite ale pandemiei, chiar şi ulterior încetării stării de atoăjjiscuri 
pentru a căror gestionare sunt necesare dispoziţii de principiu care să facă posfbil§§stituirea 
cu operativitate a imor măsuri în vederea prevenirii îmbolnăvirii cu

ţr
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A

19. încă de la începutul pandemiei, Organizaţiacombaterii apariţiei focarelor de COVID 
Mondială a Sănătăţii (OMS) a publicat o serie de îndrumări practice cu privire la măsurile 
de prevenţie şi control a infecţiei cu SARS-CoV-2 în mediul penitenciar, prin care se aduce 
în atenţie riscul la care sunt supuse persoanele private de libertate datorită vulnerabilităţii

A

prin care se caracterizează acestea. In acest sens, se precizează faptul că, eforturile de a 
controla răspândirea bolii în comunitate sunt sortite eşecului dacă la nivelul locurilor de 
deţinere nu sunt implementate măsuri de prevenire şi control, testare adecvată, tratament şi 
îngrijire.^
Ghidul Intermediar de pregătire, prevenire şi control al COVID-19 în penitenciare şi alte 
locuri de detenţie^, publicat de către Organizaţia Mondială a Sănătăţii, evidenţiază faptul că 
persoanele private de libertate din diferite locuri de detenţie sunt, în principiu, mai 
vulnerabile la focarul bolii COVID-19 decât populaţia generală, din cauza condiţiilor 
limitate în care trăiesc împreună pentru perioade prelungite de timp, iar cu privire la 
persoanele private de libertate aflate în custodia Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, 
în conformitate cu prevederile art. 15 alin. (1) din Legea nr. 254/2013, această instituţie are 
obligaţia protejării sănătăţii persoanelor private de libertate.
Astfel, alineatul (1) al articolului 18 din proiectul de lege prevede că directorul general al 
Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor poate emite o decizie, prin care pot fi dispuse 
unele măsuri excepţionale, proporţionale cu situaţia care le-a creat şi aplicabile în zonele 
identificate cu risc epidemiologie din cadrul secţiilor de deţinere ale penitenciarelor-spital 
şi ale locurilor de deţinere, ca urmare a cazării persoanelor private de libertate confirmate 
ca fiind infectate cu coronavirusul SARS-CoV-2. Măsurile se referă, în esenţă, la reguli de 
distanţare socială, purtarea echipamentului de protecţie individuală şi măsuri de prevenţie 
şi siguranţă medicală incidente în cazul desfăşurării de activităţi în interiorul locurilor de 
deţinere.
Având în vedere atribuţiile Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă (CNSU), textul 
conţine şi o trimitere la consultarea prealabilă a acestei structuri de către Administraţia 
Naţională a Penitenciarelor anterior emiterii deciziei de către directorul general.
De asemenea, alineatul (2) al articolului 18 din proiectul de lege prevede că prin decizie a 
directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor se pot dispune, ca măsuri 
excepţionale şi proporţionale cu situaţia care le-a creat, realizarea accesului persoanelor 
vizitatoare în locul de deţinere numai cu echipamentul propriu de protecţie, în vederea 
respectării măsurilor de prevenţie şi siguranţă medicală, acordarea dreptului la comunicări 
Online, indiferent de situaţia disciplinară a persoanei private de libertate şi periodicitatea 
legăturii cu familia, precum şi realizarea pazei şi supravegherii persoanelor private de 
libertate internate în unităţi sanitare publice, altele decât penitenciarele-spital, prin 
monitorizare video de la distanţă, cu acordul medicului curant şi cu informarea prealabilă a 
persoanei private de libertate cu privire la obligaţiile şi interdicţiile pe care le are pe perioada 
în care se afla internată. Măsurile sunt dispuse în vederea prevenirii îmbolnăvirii cu COVID-

'https://www.euro.who.int/en/hea[th-toDics/health-emeraencies/coronavirus-covid-19/pubtication5-and-technicat-eljid3d^/vLU^^ble^^\\

POPu(attons/DreventiQn-and-control-of-covid-l9-tn-prisons-and-other-places-of-detentfon /. >”
^httDs://aPDS.who.1nt/ih5/bitstream/handle/l0665/336525/WHQ-EURO-202Q-1405-41155-55954-eng.pdf?seQuence=,1&i5ĂFlowed=v-^y ^ 1
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19 şi a combaterii apariţiei focarelor de COVID - 19 în rândul persoanelor private de 
libertate.
Facilitarea acordării dreptului la comunicări online, prin eliminarea condiţiilor ce privesc 
situaţia disciplinară şi periodicitatea legăturii cu familia, susţine menţinerea contactului 
deţinuţilor cu mediul de suport, factor determinant în procesul de reintegrare în societate. 
De asemenea, apropierea familiei faţă de persoanele private de libertate conduce şi la 
menţinerea stării de ordine şi disciplină în detenţie.
Posibilitatea asigurării pazei şi supravegherii persoanelor private de libertate, internate în 
unităţile sanitare publice, prin monitorizare video, în contextul pandemiei de COVID-19, 
asigură măsurile necesar a fi dispuse din perspectivă operativă, cu protejarea sănătăţii şi a 
poliţiştilor de penitenciare. Totodată, o astfel de posibilitate facilitează accesul persoanelor 
private de libertate la .tratamentele necesare ce pot fi asigurate, în funcţie de gravitatea 
afecţiunilor medicale, doar în unităţile sanitare din sistemul public de sănătate.
Alineatul (3) al art. 18 introduce un filtru suplimentar emiterii deciziei, respectiv 
comunicarea proiectului acesteia, anterior emiterii, ministrului justiţiei, împreună cu 
motivele care au stat la baza adoptării acesteia, soluţia fiind similară cu cea existentă anterior 
în cuprinsul art. 61 alin. (2) din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea 
şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 (text care a prevăzut informarea 
ministrului justiţiei, de îndată, cu privire la măsurile au fost dispuse prin decizie a 
directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, precum şi cu privire la 
motivele care au stat la baza adoptării acestora).
Persoanele faţă de care au fost dispuse măsuri preventive privative de libertate care se 
execută în centre de reţinere şi arestare preventivă din subordinea Ministerului Afacerilor 
Interne se regăsesc într-o situaţie similară cu cele care execută pedepse privative de libertate 
în locuri de deţinere din subordinea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor. De 
asemenea, riscurile de creştere consistentă a numărului de infectări din cauza efectelor 
prelungite ale pandemiei, chiar şi ulterior încetării stării de alertă, subzistă chiar şi în cazul 
centrelor de reţinere şi arestare preventivă din subordinea Ministerului Afacerilor Interne. 
De aceea, pentru identitate de raţiune, proiectul de lege prevede următoarele:
- prevederile art. 18 se aplică, în mod corespimzător, şi în cazul centrelor de reţinere şi 

arestare preventivă din subordinea Ministerului Afacerilor Interne [art. 19 alin. (1)]
- prin dispoziţie a inspectorului general al Inspectoratului General al Poliţiei Române, 

după consultarea Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă, pot fi dispuse aceleaşi 
măsuri care să fie aplicabile şi în cadrul centrelor de reţinere şi arestare preventivă din 
subordinea Ministerului Afacerilor Interne [art. 19 alin. (2)]. Totodată, proiectul deciziei 
inspectorului general al Inspectoratului General al Poliţiei Române se comunică anterior 
emiterii ministrului afacerilor interne, dispoziţiile art. 18 alin. (3) aplicându-se în mod 
corespunzător.

2.4. Alte informaţii
9

Nu este cazul.
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Secţiunea a 3-a 
Impactul socioeconomic

3.1. Descrierea generală a beneficiilor şi costurilor estimate ca urmare a intrării în 
vigoare a actului normativ
Nu este cazul.
3.2. Impactul social
Nu este cazuL
3.3. Impactul asupra drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului
Nu este cazul.
3.4. Impactul macroeconomic
Nu este cazul.
3.4.1. Impactul asupra economiei şi asupra principalilor indicatori macroeconomici
Nu este cazul.
3.4.2. Impactul asupra mediului concurenţial şi domeniul ajutoarelor de stat
Nu este cazul.
3.5. Impactul asupra mediului de afaceri
Nu este cazul.
3.6. Impactul asupra mediului înconjurător
Nu este cazul.
3.7. Evaluarea costurilor şi beneficiilor din perspectiva inovării şi digitalizării
Nu este cazul.
3.8. Evaluarea costurilor şi beneficiilor din perspectiva dezvoltării durabile 
Nu este cazul.
3.9. Alte informaţii
Nu este cazul.

Secţiunea a 4-a
Impactul financiar asupra bugetului general consolidat atât pe termen scurt, 

pentru anul curent, cât şi pe termen lung (pe 5 ani), inclusiv informaţii cu privire la
cheltuieli şi venituri

- în mii lei (RON) -
Indicatori Anul

curent
Următorii patru ani Media pe 

cinci ani
4 5 6 71 2 3

4.1. Modificări ale veniturilor bugetare, 
plus/minus, din care:

Nu
este
cazul.
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1. buget de stat, din acesta:
1. impozit pe profit
2. impozit pe venit
1. bugete locale 
1. impozit pe profit
1. bugetul asigurărilor sociale de stat: 
1. contribuţii de asigurări
d) alte tipuri de venituri
(Se va menţiona natura acestora.)
4.2. Modificări ale cheltuielilor bugetare, 
plus/minus, din care:

Nu
este
cazul.

1. buget de stat, din acesta:
1. cheltuieli de personal
2. bunuri şi servicii
1. bugete locale:
1. cheltuieli de personal
2. bunuri şi servicii
1. bugetul asigurărilor sociale de stat:
1. cheltuieli de personal
2. bunuri şi servicii
d) alte tipuri de cheltuieli
(Se va menţiona natura acestora.)
4.3. Impact financiar, plus/minus, din care: 
a) buget de stat

Nu
este
cazul.

b) bugete locale
4.4. Propuneri pentru acoperirea creşterii 
cheltuielilor bugetare

Nu
este
cazul.

4.5. Propuneri pentru a compensa reducerea 
veniturilor bugetare

Nu
este
cazul.

4.6. Calcule detaliate privind 
fundamentarea modificărilor veniturilor 
şi/sau cheltuielilor bugetare______

Nu
este
cazul.
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4.7. Prezentarea, în cazul proiectelor de acte normative a căror adoptare atrage 
majorarea cheltuielilor bugetare, a următoarelor documente:
1. fişa financiară prevăzută la art. 15 din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, 
cu modificările şi completările ulterioare, însoţită de ipotezele şi metodologia de calcul 
utilizată;
2. declaraţie conform căreia majorarea de cheltuială respectivă este compatibilă cu 
obiectivele şi priorităţile strategice specificate în strategia fiscal-bugetară, cu legea 
bugetară anuală şi cu plafoanele de cheltuieli prezentate în strategia fiscal-bugetară.
4.8. Alte informaţii

Secţiunea a 5-a
Efectele proiectului de act normativ asupra legislaţiei în vigoare

5.1. Măsuri normative necesare pentru aplicarea prevederilor proiectului de act 
normativ
Nu este cazul.
5.2. Impactul asupra legislaţiei în domeniul achiziţiilor publice
Nu este cazul.
5.3. Conformitatea proiectului de act normativ cu legislaţia UE (în cazul proiectelor 
ce transpun sau asigură aplicarea unor prevederi de drept UE)
Nu este cazul.
5.3.1. Măsuri normative necesare transpunerii directivelor UE
Nu este cazul.
5.3.2. Măsuri normative necesare aplicării actelor legislative U£
Nu este cazul.
5.4. Hotărâri ale Curţii de Justiţie a Uniunii Europene
Nu este cazul.
5.5. Alte acte normative şi/sau documente internaţionale din care decurg 
angajamente asumate
Nu este cazul.
5.6. Alte informaţii
Nu este cazul.

Secţiunea a 6-a
Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ

6.1. Informaţii privind neaplicarea procedurii de participare la elaborarea actelor 
normative
Nu este cazul. . ^
6.2. Informaţii privind procesul de consultare cu organizaţii neguvei^m^iale 

institute de cercetare şi alte organisme implicate 
Nu este cazul.

h
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6.3. Informaţii despre consultările organizate cu autorităţile administraţiei publice 
locale
Nu este cazul.
6.4. Informaţii privind puncte de vedere/opinii emise de organisme consultative 
constituite prin acte normative
Nu este cazul.
6.5. Informaţii privind avizarea de către:
a) Consiliul Legislativ
b) Consiliul Suprem de Apărare a Ţării
c) Consiliul Economic şi Social
d) Consiliul Concurenţei
e) Curtea de Conturi
Proiectul de act normativ a fost avizat de Consiliul Legislativ, prin avizul nr. 512/2022.
6.6. Alte informaţii 
Nu este cazul.

Secţiunea a 7-a
Activităţi de informare publică privind elaborarea şi implementarea proiectului de

act normativ

7.1. Informarea societăţii civile cu privire la elaborarea proiectului de act 
normativ
Proiectul a fost afişat pe pagina de internet a Ministerului Justiţiei.

7.2. Informarea societăţii civile cu privire la eventualul impact asupra mediului 
în urma implementării proiectului de act normativ, precum şi efectele asupra 
sănătăţii şi securităţii cetăţenilor sau diversităţii biologice 
Nu este cazul.

Secţiunea a 8-a
Măsuri privind implementarea, monitorizarea şi evaluarea proiectului de act

normativ

8.1. Măsurile de punere în aplicare a proiectului de act normativ

8.2. Alte informaţii 
Nu este cazul.
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Faţă de cele prezentate, a fost elaborat proiectul de Lege privind valorificarea 
adaptată a unor măsuri dovedite benefice pentru instituţiile din domeniul justiţiei instituite 
pe perioada stării de alertă declarate în vederea prevenirii şi combaterii efectelor 
pandemiei de COVID-19, pe care îl supunem Parlamentului spre adoptare, cu procedura 
de urgenţă prevăzută de art. 76 alin. (3) din Constituţia României, republicată.
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