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NOTĂ DE FUNDAMENTARE 

 

Secțiunea 1:  

 

Titlul proiectului de act normativ   

 

 

Hotărâre a  Guvernului privind aprobarea unor măsuri administrative pentru buna 

funcţionare a instituţiilor din sistemul justiţiei 

 

 

   

Secțiunea a 2-a:  

Motivul emiterii actului normativ  

     

2.1 Sursa proiectului de act normativ  

 

Inițiativa Ministerului Justiţiei  

 

2.2 Descrierea situației actuale 

1. Serviciul de audit public intern din cadrul Ministerului Justiţiei îşi desfăşoară 

activitatea în conformitate cu prevederile Legii nr.672/2002 privind auditul public 

intern, republicată, cu modificările ulterioare, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 

1.086/2013 pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activităţii de audit 

public intern. Serviciul de audit public intern este compartimentul aflat în subordinea 

directă a ministrului justiţiei şi desfăşoară o activitate independentă şi obiectivă, 

destinată îmbunătăţirii sistemelor şi activităţilor din aparatul propriu al ministerului, al 

unităţilor subordonate acestuia şi al instituţiilor publice din sistemul justiţiei, finanţate 

de la bugetul de stat, pentru care ministrul justiţiei are calitatea de ordonator principal 

de credite. 

Entităţile publice subordonate, în coordonarea sau sub autoritatea Ministerului Justiţiei, 

îşi înfiinţează funcţia de audit public intern în condiţiile art.11 lit. f) din Legea 

nr.672/2002, republicată, cu modificările şi completările. Conform acestor dispoziţii, 

aceste entităţi pot înfiinţa funcţia de audit public intern în funcţie de decizia 

Ministerului Justiţiei, acesta putând decide să asigure el funcţia de audit public intern 

sau să decidă ca entitatea subordonată să înfiinţeze propria structură de audit public 

intern.  

Conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr.1086/2013 pentru aprobarea Normelor 

generale privind exercitarea activităţii de audit public intern “supervizarea” reprezintă 

o etapă în cadrul misiunilor de audit derulate de către compartimentul de audit, care 

constă în urmărirea activităților/acțiunilor şi validarea operațiilor.  

Astfel, eliminarea activităţii de supervizare la nivelul enitităţilor subordonate poate fi 

considerată o măsură de responsabilizare a conducătorilor entităţilor subordonate de a 

asigura organizarea structurilor de audit conform prevederilor legale, astfel încât 

activitatea de supervizare să fie asigurată de către un auditor angajat al curții de apel.  

În acest sens, apreciem faptul că doar conducătorul entităţii la care este angajat 
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auditorul are o imagine fidelă a activității derulată de auditorul angajat , respectiv a 

modului de îndeplinire a obiectivelor individuale. 

Ţinând cont de aceste prevederi legale, considerăm că este necesar şi oportun ca 

această activitate de audit să fie definită ca o funcţie distinctă a ministerului, textele 

din Hotărârea Guvernului nr.652/2009 reformulându-se în mod corespunzător. 

 

2. Potrivit art. 134 alin. (1) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare: „numărul maxim de posturi 

pentru instanțe și parchete se stabilește prin hotărâre a Guvernului, la propunerea 

ministrului justiției, cu avizul Consiliului Superior al Magistraturii.” 

Ministerul Justiției este organul de specialitate al administrației publice centrale, cu 

personalitate juridică, în subordinea Guvernului, care contribuie la buna funcționare a 

sistemului judiciar și la asigurarea condițiilor înfăptuirii justiției ca serviciu public.  

Alocarea resurselor umane necesare bunei funcționări a instanţelor judecătoreşti, a 

constituit şi constituie în continuare un obiectiv important al Ministerului Justiției. 

Suplimentarea statelor de funcții ale instanțelor judecătorești şi ale parchetelor de pe 

lângă acestea, în vederea unei funcționări optime a acestora, a fost un obiectiv inclus în 

Strategiei de dezvoltare a sistemului judiciar 2022 - 2025 şi a planului de acţiune 

aferent acesteia, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr.436/2022, precum și în Planul 

de activități al Ministerului Justiției. 

a. Necesitatea redimensionării schemelor de personal a fost relevată şi de 

numeroasele solicitări ale conducerilor instanţelor judecătoreşti transmise 

Ministerului Justiţiei în perioada 2018-2021 pentru suplimentarea statelor de 

funcţii ale instanţelor judecătoreşti cu diverse categorii de personal, în special 

personal auxiliar de specialitate.  

În realizarea demersurilor necesare aducerii la îndeplinire a obiectivului 

strategic al suplimentării statelor de funcţii ale instanţelor judecătoreşti, prin 

Ordinul ministrului justiţiei nr. 6690/C/2020 a fost constituit un grup de lucru 

comun format din reprezentanţi ai Ministerului Justiţiei şi ai Consiliului Superior 

al Magistraturii pentru analiza şi alocarea resurselor umane necesare bunei 

funcţionări a instanţelor judecătoreşti. 

În urma unei analize preliminare, bazată pe date concrete furnizate de către 

conducerile instanţelor, grupul de lucru a concluzionat faptul că este necesară 

suplimentarea posturilor de grefier, astfel încât să se asigure un raport 

grefier/judecător care să permită realizarea un act de justitie într-un termen 

rezonabil şi de calitate, inclusiv prin raportare la standardele din sistemele de 

justiţie ale statelor membre ale Uniunii Europene, în vederea consolidării 

independenţei justiţiei. 

În Raportul Băncii Mondiale din anul 2013 privind analiza funcţională a 

sectorului justiţiei din România, s-a reţinut faptul că numărul personalului 

auxiliar din sistemul judiciar este mult mai scăzut decât mediile pe plan 

european, raportul posturilor de grefier la posturile de judecător fiind la nivel 

european, în anul 2010, de 2 posturi de grefier la 1 post de judecător. 

Astfel, ţinând cont de aceste recomandări, dar şi de posibilităţile reduse de 

finanţare ale sistemului judiciar, în cadrul grupului de lucru s-a propus luarea în 

considerare a suplimentării posturilor de grefieri pentru şedinţele de judecată, 

în vederea obţinerii unui raport grefier/judecător de 1,5. Astfel, prin Hotărârea 
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Guvernului nr. 938/2020 pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea 

Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului 

Justiției, numărul maxim de posturi al instanţelor judecătoreşti a fost 

suplimentat cu 200 de posturi de grefieri. 

Suplimentarea cu cele 200 de posturi a reprezentat doar o fază în procesul de 

realizare a obiectivelor arătate mai sus, multe dintre instanţe aflându-se în 

continuare sub pragul de 1,5 grefieri/judecător, astfel încât demersul de 

suplimentare demarat la finalul anului 2020 trebuie să continue. 

În mod concret, în vederea analizării necesității unor măsuri de redimensionare a 

schemelor de personal ale instanţelor judecătoreşti, luând în calcul aspectele 

discutate în şedinţele grupului de lucru comun, Ministerul Justiţiei a solicitat 

conducerilor curţilor de apel comunicarea, pe fiecare instanţă judecătorească 

din circumscripţia curţii, a numărului de grefieri care intră în şedinţele de 

judecată. 

Consultând datele transmise prin adresele curţilor de apel, a rezultat că o parte 

din grefieri sunt delegaţi la compartimentele auxiliare ale instanţelor, în funcţie 

de necesităţi. Prin urmare, luându-se în calcul aceste aspecte, a rezultat, în 

prezent, un raport real grefier/judecător mult scăzut faţă de obiectivul fixat de 

1,5. 

Astfel, pe grade de jurisdicţie, raportul grefier/judecător se prezintă astfel: 

a) curţi de apel – 0,87 

b) tribunale – 1,01 

c) judecătorii – 1,26 

Ţinând cont de obiectivul stabilit, respectiv atingerea unui raport de 1,5 

grefier/judecător la toate gradele de jurisdicţie şi luând în calcul datele 

prezentate, a rezultat un necesar suplimentar de 2370 de posturi de grefieri 

(curţi de apel - 596 posturi de grefieri, tribunale - 898 posturi de grefieri şi 

judecătorii – 876 posturi de grefieri). Faţă de numărul mare de posturi rezultat în 

urma analizei, grupul de lucru a luat în considerare o suplimentare etapizată a 

posturilor necesare, prin aplicarea unor criterii complementare, respectiv volum 

de activitate şi încărcătură puncte de complexitate/grefier. 

 

b.  Conform art. 421 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și 

procurorilor, astfel cum a fost modificată prin Legea nr. 242/2018), „(1) 

Judecătorii, procurorii, magistrații asistenți și personalul de specialitate 

juridică asimilat judecătorilor și procurorilor sunt supuși la fiecare 5 ani unei 

evaluări psihologice. 

(2) Dacă în urma evaluării psihologice judecătorul, procurorul, magistratul-

asistent sau personalul de specialitate juridică asimilat judecătorilor și 

procurorilor primește calificativul "inapt", acesta este obligat să urmeze un 

program de consiliere psihologică cu o durată de cel mult 6 luni, urmând ca 

judecătorul sau procurorul să fie supus unei noi evaluări. 

(3) Procedura de evaluare/reevaluare psihologică, inclusiv modalitatea de 

constituire a comisiilor de evaluare psihologică, plata membrilor acestora și 

desfășurarea programului de consiliere psihologică se stabilesc prin hotărâre a 

Plenului Consiliului Superior al Magistraturii”. 

În vederea implementării noilor dispoziții în materia evaluării psihologice a 
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magistraților, prin Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 

318/20.03.2018 a fost aprobat Proiectul privind ”Creșterea performanței și 

calității instituționale prin îmbunătățirea sistemului de testare, evaluare și 

asistență psihologică la nivelul sistemului judiciar”, aprobat spre finanțare prin 

Programul Operațional Capacitate Administrativă – POCA – 2014-2020. 

Prin proiectul aprobat spre finanțare se urmărește realizarea unei strategii 

unitare de evaluare și asistență psihologică a magistraților, în contextul noilor 

dispoziții legale, dar și îmbunătățirea performanței profesionale a membrilor 

corpului judiciar și garantarea dreptului la un proces echitabil, prin asigurarea 

unui suport psihologic permanent pe parcursul activității profesionale. Astfel, 

prin proiect sunt prevăzute activități prin intermediul cărora va fi implementat 

un mecanism unic de evaluare și asistență psihologică cu ajutorul psihologilor din 

sistemul judiciar care vor beneficia de cabinete dotate corespunzător. În plus, 

aceștia vor avea acces la o platformă IT de evaluare psihologică, ce va fi 

dezvoltată și implementată în cadrul proiectului. Se vor derula sesiuni de 

formare profesională a psihologilor din sistem și a formatorilor Institutului 

Național al Magistraturii, cu privire la noile mecanisme de evaluare psihologică, 

în vederea dobândirii competențelor și calificărilor specifice. În acest context, 

din grupul-țintă al proiectului vor face parte următoarele categorii: psihologi (43 

de persoane), judecători și procurori care participă la campania de informare 

(1230 persoane), formatori ai Institutului Național al Magistraturii (30 de 

persoane), conducătorii instanțelor și parchetelor care vor primi manualul de 

asistență psihologică (695 de persoane).   

După cum se poate observa din cele prezentate mai sus, realizarea obiectivelor 

acestui proiect depinde în cea mai mare măsură de asigurarea necesarului de 

resurse umane specializate – psihologi,  la nivelul tuturor instanțelor și 

parchetelor și al celorlalte instituții din sistem.  În vederea implementării și 

bunei desfășurări a proiectului menționat mai sus, dar și pentru respectarea 

obligațiilor legale în materia evaluării și testării psihologice a magistraților, a 

rezultat necesitatea suplimentării schemei de personal cu un psiholog – personal 

contractual la nivelul Curţii de Apel Bucureşti.  

 

c. Numărul maxim de posturi cu care funcţionează Direcţia Naţională 

Anticorupţie din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi 

Justiţie, este prevăzut la art. 27 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 

nr. 43/2002 privind Direcţia Naţională Anticorupţie, aprobată cu modificări şi 

completări prin Legea nr. 503/2002, cu modificările şi completările ulterioare. 

Direcţia Naţională Anticorupţie se încadrează cu procurori, ofiţeri şi agenţi de 

poliţie judiciară, specialişti în domeniul economic, financiar, bancar, vamal, 

informatic şi în alte domenii, personal auxiliar de specialitate, precum şi 

personal economic şi administrativ, în limita posturilor prevăzute în statul de 

funcţiuni, aprobat potrivit legii. 

În ultimii ani a avut loc o creștere efectivă și semnificativă a volumului 

activității, respectiv creșterea susținută a numărului de operațiuni și documente 

întocmite/gestionate/instrumentate la nivelul Departamentului economico-

financiar și administrativ din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie. 
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Astfel, Serviciul financiar, buget contabilitate și salarizare cuprinde 2 birouri, 

Biroul buget și contabilitate, prevăzut cu 1 funcție publică de conducere – șef 

birou și 10 funcții publice de execuție de consilier, precum și Biroul salarizare și 

decontări, prevăzut cu 1 funcție publică de conducere – șef birou și 6 funcții 

publice de execuție de consilier. Toate cele 18 posturi sunt ocupate. 

Organizarea  Serviciului financiar, buget contabilitate și salarizare, precum și 

numărul de posturi prevăzut s-a menținut în perioada septembrie 2006-prezent, 

în condițiile în care numărul total al posturilor prevăzute în Direcția Națională 

Anticorupție a crescut de la 566 posturi în septembrie 2006, la 912 posturi în 

februarie 2022.  

Necesitatea majorării cu 3 funcții publice de execuție de consilier la Serviciul 

financiar, buget, contabilitate și salarizare este justificată de: 

 diversificarea proiectelor cu finanțare externă derulate de către Direcția 

Națională Anticorupție și frecventele modificări legislative care se aplică 

diferențiat pentru fiecare tip de proiect derulat, conduce la nevoia 

specializării unui consilier în acest domeniu de activitate; 

 frecventele schimbări legislative în materia salarizării personalului din 

sectorul bugetar, precum și existența unei structuri de personal 

diversificate în cadrul instituției (procurori civili, procurori militari, 

personal auxiliar de specialitate, personal conex, ofițeri și agenți de 

poliție judiciară, specialiști, funcționari publici și personal contractual), 

cu drepturi salariale în lei și în natură specifice (norme de hrană, 

echipament, chirii, transport, concedii de odihnă, vouchere de vacanță, 

etc.), cu diverse raporturi de muncă sau de serviciu  

(delegare/detașare/numire/transfer/etc.), conduc la desfășurarea în 

cadrul Biroului salarizare și decontări a unei activități economico-

financiare diversificate și laborioase; 

 frecventele schimbări legislative în materie fiscală necesită 

instalarea/utilizarea unor aplicaţii informatice furnizate de Ministerul 

Finanțelor Publice şi adaptarea/implementarea unor programe proprii 

pentru transferul automat al datelor  deținute în aplicaţiile informatice 

ulitizate, lucru realizat în prezent parțial, în limita timpului disponibil, de 

către un specialist I.T. (programele de asistenţă a contribuabililor pentru 

declaraţia unică D 112 şi a declaraţiei 100, program pentru întocmirea 

ordinelor de plată, etc.); 

 începând cu anul 2016, prin acordarea succesivă a unor diferenţe 

salariale datorate fie modificării VRS-ului de la 445,50 lei la 

463,50lei/484,18 lei/605,225 lei, fie câştigării în instanţă prin hotărâri 

judecătoreşti a unor drepturi salariale, activitatea personalului Biroului 

salarizare și decontări este supraîncărcată; 

 începând cu aprilie 2021, în cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie s-a 

înfiinţat noua Structură de sprijin a procurorilor europeni delegați în 

România pentru Parchetul European (EPPO), structură cu un stat 

suplimentar de personal de 20 posturi și cu buget distinct, ceea ce 

conduce la efectuarea/evidențierea distinctă a tuturor tipurilor de 

activități economico-financiare, aferente operațiunilor pe care această 
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nouă structură le derulează. 

Un alt aspect cu impact major asupra bunei desfășurări a activității Serviciului 

financiar, buget, contabilitate și salarizare este împrejurarea că 3 consilieri din 

cadrul acestei structuri au îndeplinit condițiile legale de pensionare, cu 

posibilitatea de a solicita încetarea raporturilor de serviciu în orice moment,  1 

consilier va împlini condițiile legale de pensionare în luna mai 2022, iar 1 

consilier-șef birou va împlini condițiile legale de pensionare în luna mai 2023. În 

aceste condiții, suplimentarea schemei de personal și recrutarea de noi angajați 

ar asigura un proces de înlocuire a funcționarilor publici cu vocație de 

pensionare, pentru a evita blocaje în activitatea acestei structuri. 

Serviciul investiții achiziții și administrativ cuprinde Compartimentul de achiziții 

publice, Biroul administrativ, întreținere și deservire și Biroul logistic și parc 

auto, având în total 47 posturi prevăzute, din care: 1 șef serviciu, 2 șefi birou, 1 

șef formație muncitori, 2 consilieri (funcționari publici), 5 consilieri achiziții 

publice (funcționari publici), 7 consilieri (personal contractual), 2 referenți 

(personal contractual), 10 muncitor calificați, 5 muncitori necalificați și 12 

îngrijitori. Toate cele 47 posturi sunt ocupate. 

Schema de personal a serviciului este în vigoare în forma actuală, începând cu 

data de 18.04.2016, când  s-au alocat 35 de noi posturi (1 șef birou, 8 consilieri, 

1 șef formație muncitori, 8 muncitori calificați, 5 muncitori necalificați și 12 

îngrijitori). În această perioadă numărul total al posturilor prevăzute în Direcția 

Națională Anticorupție a crescut de la 787 posturi  la 912 posturi. 

Necesitatea majorării cu 5 posturi de personal contractual (3 posturi de consilier 

și 2 posturi de referent) la Serviciul investiții, achiziții și administrativ este 

justificată de: 

 creșterea numărului de noi sedii preluate în administrare (Valter 

Mărăcineanu, Transilvaniei, sediile EPPO), precum și 

suplimentarea/extinderea cu noi spații a sediilor deja existente, spații în 

care trebuie gestionată atât dotarea cu bunurile necesare, cât și 

gestionarea și monitorizarea serviciilor de întreținere și bună funcționare; 

 creșterea volumului rulajului bunurilor și produselor care intră și ies din 

depozitele instituției, coroborată cu numărul crescut al documentelor de 

intrare-ieșire ce trebuie întocmite; 

 creșterea numărului de autovehicule aferente parcului auto al DNA a 

condus implicit la mărirea volumului de activitate ce presupune 

gestionarea acestui parc auto; 

 organizarea și gestionarea produselor din depozite cât mai eficient, în 

vederea asigurării operativității distribuirii acestora în teren, precum și 

asigurarea unui flux continuu de intrare-ieșire a bunurilor din depozite, în 

situația în care unul dintre gestionari se află în concediul de odihnă, sau 

într-o altă situație legală de absență, poate conduce la dificultăți 

semnificative în buna derularea a acestor activități; 

 înființarea, în cadrul Direcției Naţionale Anticorupţie noii Structuri de 

sprijin a procurorilor europeni delegați în România pentru Parchetul 

European (EPPO), structură cu un stat suplimentar de personal de 20 
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posturi și cu buget distinct, ceea ce conduce la efectuarea/evidențierea 

distinctă a tuturor tipurilor de activități logistice, administrative etc., 

aferente operațiunilor pe care această nouă structură de derulează. 

 

d. În conformitate cu prevederile art.1202 din Legea nr.304/2004 privind 

organizarea judiciară, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în 

vederea efectuării cu celeritate şi în mod temeinic a activităţilor de descoperire 

şi de urmărire a infracţiunilor din domeniul economic, financiar, fiscal şi vamal, 

în cadrul parchetelor de pe lângă tribunale funcţionează, prin detaşare, ofiţeri 

şi agenţi de poliţie judiciară, în limita posturilor aprobate potrivit legii. 

Ofiţerii şi agenţii de poliţie judiciară efectuează acte de cercetare penală în 

cauzele prevăzute care urmărirea penală se efectuează obligatoriu de procuror 

ori în care procurorul a dispus preluarea în vederea efectuării urmăririi penale, 

conform prevederilor art. 324 alin. (2) din Legea nr. 135/2010, cu modificările 

şi completările ulterioare. 

Ofiţerii şi agenţii de poliţie judiciară pot efectua acte de cercetare penală şi în 

cauzele preluate de parchetul de pe lângă curtea de apel de la parchetele de pe 

lângă tribunale. Ofiţerii şi agenţii de poliţie judiciară efectuează numai acele 

acte de cercetare penală dispuse de procurori, sub directa conducere, 

supravegherea şi controlul nemijlocit al acestora. 

Potrivit art.1204 alin.(6) din Legea nr.304/2004, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, numărul ofiţerilor şi agenţilor de poliţie judiciară din 

cadrul parchetelor prevăzute la art. 1202 alin. (1), precum şi repartizarea 

acestora se stabileşte, în funcţie de necesităţi, prin ordin al procurorului 

general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. 

În aplicarea dispoziţiilor art.1202 -1204 din Legea nr.304/2004 apare ca necesară 

suplimentarea numărului maxim de posturi pentru Ministerul Public cu posturi de 

ofiţeri şi agenţi de poliţie judiciară. 

Propunerea este determinată de cerința asigurării la nivelul parchetelor de pe 

lângă tribunale şi curţile de apel a resurselor umane specializate, în vederea 

eficientizării activității de urmărire penală în dosarele având ca obiect 

infracțiuni din domeniul economic, financiar, fiscal şi vamal, cu consecință 

direct asupra îmbunătățirii actului de justiție. 

Concret, în justificarea acestei solicitări, s-a avut în vedere volumul de 

activitate al parchetelor, raportat la schemele de personal şi complexitatea 

cauzelor cu specific economic-financiar, a căror soluționare în termen rezonabil, 

cu respectarea principiilor legalității şi aflării adevărului, a garanțiilor 

procesuale şi a drepturilor părţilor, implică un volum important de acte urmărire 

penală (ridicarea şi analiza documentelor, verificarea de conturi bancare, 

perchiziții, expertize, identificarea şi audierea persoanelor implicate, 

identificarea bunurilor provenite din infracțiuni în vederea luării măsurilor 

asigurătorii şi recuperării prejudiciilor ). 

e. Numărul maxim de posturi de grefieri la parchete nu a mai fost suplimentat 

din anul 2015, iar numărul posturilor de procuror a fost suplimentat în ultimii 13 
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ani doar prin transformarea unor posturi vacante din alte categorii de personal, 

în detrimentul departamentelor unde erau încadrate acele posturi, în special 

departamentele economico-financiare ale parchetelor.  

În aceste condiţii, au fost formulate numeroase solicitări de suplimentare a 

numărului de posturi de procuror şi grefieri de către procurorii generali ai 

parchetelor de pe lângă curţile de apel, având în vedere volumul crescut de 

muncă înregistrat, extinderea atribuţiilor grefierilor şi uzura fizică a personalului 

care se confruntă foarte des cu imposibilitatea efectuării concediilor de odihnă 

sau recuperării orelor suplimentare. De asemenea, dinamica volumului de 

activitate şi transferul unor sarcini de la procuror la grefieri impun necesitatea 

transpunerii în practică a măsurii de suplimentare de posturi prevăzute în Planul 

de acţiune menţionat.  

O parte din aceste solicitări de suplimentare au putut fi soluţionate la nivelul 

Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, prin redistribuiri sau 

transformări ale unor posturi vacante din alte categorii în posturi. În urma 

acestor operaţiuni, doar 5 posturi de procuror şi 15 posturi de grefier rezultate 

din transformarea unor posturi au fost repartizate la parchetele din ţară în 

perioada 2016-2019. Pentru unele parchete, numărul de posturi de personal 

auxiliar nu poate fi modificat în vederea redistribuirii întrucât este necesar un 

minim de 2 posturi pe fiecare parchet. La acest moment nu mai există posturi 

care să poată fi transformate în posturi de procuror sau grefier. 

Referitor la grefieri, menţionăm că un fond de rezervă de posturi nu există şi 

pentru această categorie profesională, aşa cum este reglementat pentru 

procurori încă din anul 2007. Acest fond de rezervă ar acoperi nevoile urgente de 

posturi (de exemplu, la expirarea mandatelor funcţiilor de conducere la grefieri, 

nu există posturi de execuţie vacante pe care pot fi reîncadraţi). Măsurile 

restrictive de ocupare a funcţiilor vacante la nivel de sistem bugetar institute 

din anul 2009 au afectat în special categoria grefierilor, deşi în practică a existat 

un volum de muncă în creştere constantă şi o supraîncărcare a sarcinilor.  

Deşi analizele efectuate în contextul intrării în vigoare a noilor Coduri au relevat 

necesitatea suplimentării  numărului de posturi la parchete (170 de posturi de 

procuror şi 386 de posturi de grefieri), acest număr a fost suplimentat în anii 

2014-2016 cu doar 110 posturi de grefier, iar cele de procuror nu au fost deloc 

suplimentate. 

Nealocarea în ultimii ani a unor posturi de procuror și alocarea unor posturi 

insuficiente de grefier a fost însoțită de o creștere constantă a volumului de 

muncă și a numărului de dosare. Astfel, în perioada 2017 – 2019, numărul 

lucrărilor de soluţionat a înregistrat o creștere constantă, după cum urmează: 

- 3.303.216 în anul 2017; 

- 3.324.601  în anul 2018; 

- 3.336.750 dosare în anul 2019, din care numărul dosarelor de soluţionat: 

- 1.752.067 dosare în anul 2017; 

- 1.753.540 dosare în anul 2018; 

- 1.766.900 dosare în anul 2019. 
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Astfel, în condițiile menținerii acelorași scheme de personal se poate observa o 

creştere în perioada de referinţă atât a volumului lucrărilor de soluţionat (cu 

33.534 mai multe în 2019 faţă de 2017), cât şi a dosarelor aflate în lucru (cu 

14.833 mai multe dosare în anul 2019 faţă de anul 2017).  

În prezent, unui număr  de 2973 de posturi de procuror îi revine un număr de 

2126 posturi de grefier, din acestea fiind vacante 127 de posturi (reprezentând 

un raport procuror- grefier de 0,71%). Disproporţia în raportul grefier-procuror a 

fost subliniată încă din anul 2013 de către experţii Băncii Mondiale în Analiza 

funcţională a sectorului justiţiei, fiind evidenţiat că, în acest context, procurorii 

preiau o parte din sarcinile administrative care în mod obişnuit revin 

personalului auxiliar.  

 

f. În ceea ce priveşte Departamentul economico-financiar şi administrativ din 

cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi 

departamentele economico-financiare din cadrul parchetelor, acestea se 

confruntă cu un deficit de personal şi cu o creştere a volumului de activitate şi a 

complexităţii activităţii. Volumul crescut de lucrări este determinat inclusiv de 

existenţa unui număr mare de hotărâri judecătoreşti având ca obiect achitarea 

unor drepturi salariale restante pentru toate categoriile de personal care trebuie 

procesate şi puse în aplicare.  Se impune ca realizarea sarcinilor să se facă în 

raport cu pregătirea şi competenţele profesionale ale fiecăruia, nu prin 

supraîncărcare şi preluare de atribuţii, astfel încât personalul să asigure 

continuitatea activităţii şi efectuarea lucrărilor în termenele legale. În aceste 

condiţii, se impune o suplimentare a numărului de posturi de consilieri-

funcţionari publici, cel puţin la parchetele care au peste 100 de salariaţi, 

inclusiv la Departamentul economico-financiar şi administrativ din cadrul 

Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.  

 

 

2.3 Schimbări preconizate 

 

Ca urmare a celor menționate mai sus, prin prezentul proiect de act normativ se 

propune: 

- Modificarea atribuțiilor Serviciului Audit Public Intern, în sensul eliminării  

activităților de supervizare desfășurate de către acest compartiment la nivelul 

unităților subordonate și instituțiilor publice din sistemul justiției, finanțate de 

la bugetul de stat, pentru care ministrul justiției are calitate de ordonator 

principal de credite; 

- Suplimentarea numărului maxim de posturi pentru instanțe judecătorești cu: 

 200 de posturi de grefier; 

 1 post de personal contractual – psiholog. 

- Suplimentarea numărului maxim de posturi pentru Ministerul Public: 

 174 de posturi de ofiţeri şi agenţi de poliţie judiciară; 

 100 de posturi de personal auxiliar de specialitate; 

 38 de posturi de funcționar public.  

- Suplimentarea numărului maxim de posturi pentru Direcţia Naţională 

Anticorupţie cu 8 posturi de personal economic şi administrativ. 
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2.4 Alte informații  

   

Secțiunea a 3-a:  

Impactul socioeconomic  

 

3.1 Descrierea generală a beneficiilor și costurilor estimate ca urmare a intrării în 

vigoare a actului normativ 

3.2 Impactul social 

3.3 Impactul asupra drepturilor și libertăților fundamentale ale omului 

3.4 Impactul macroeconomic 

3.4.1 Impactul asupra economiei și asupra principalilor indicatori macroeconomici 

3.4.2 Impactul asupra mediului concurențial si domeniul ajutoarelor de stat 

3.5. Impactul asupra mediului de afaceri 

3.6 Impactul asupra mediului înconjurător 

3.7 Evaluarea costurilor și beneficiilor din perspectiva inovării și digitalizării 

3.8 Evaluarea costurilor și beneficiilor din perspectiva dezvoltării durabile 

3.9 Alte informații 

                  

Secțiunea 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 informații cu privire la cheltuieli și 

venituri 

 

- în mii lei (RON) - 

Indicatori 
Anul 

curent 
Următorii patru ani 

Media pe 

cinci ani  

1 2 3 4 5 6 7 

4.1 Modificări ale veniturilor 

bugetare, plus/minus, din care: 
      

a) buget de stat, din acesta: 

i. impozit pe profit 

ii. impozit pe venit 

      

b) bugete locale 

i. impozit pe profit 
      

c) bugetul asigurărilor sociale de 

stat: 

i. contribuții de asigurări 

      

d) alte tipuri de venituri  

(se va menționa natura acestora) 
      

4.2 Modificări ale cheltuielilor 

bugetare, plus/minus, din care: 
+13.462 +80.772 +80.772 +80.772 +80.772 +67,310 

a) buget de stat, din acesta: +13.462 +80.772 +80.772 +80.772 +80.772 +67,310 

i. cheltuieli de personal +13.462 +80.772 +80.772 +80.772 +80.772 +67,310 

ii. bunuri și servicii       
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iii. active nefinanciare       

b) bugete locale: 

i. cheltuieli de personal 

ii. bunuri și servicii 

      

c) bugetul asigurărilor sociale de 

stat: 

i. cheltuieli de personal 

ii. bunuri și servicii 

      

d) alte tipuri de cheltuieli 

(se va menționa natura acestora) 
      

4.3 Impact financiar, 

plus/minus, din care: 

 

-13.462 -80.772 -80.772 -80.772 -80.772 -67,310 

a) buget de stat -13.462 -80.772 -80.772 -80.772 -80.772 -67,310 

i. cheltuieli de personal -13.462 -80.772 -80.772 -80.772 -80.772 -67,310 

ii.bunuri și servicii       

iii.active nefinanciare       

b) bugete locale       

4.4 Propuneri pentru acoperirea 

creșterii cheltuielilor bugetare 
      

4.5 Propuneri pentru a 

compensa reducerea veniturilor 

bugetare 

      

4.6 Calcule detaliate privind 

fundamentarea modificărilor 

veniturilor și/sau cheltuielilor 

bugetare 

Impactul financiar a fost calculat astfel: 

1. Ministerul Public   

Număr posturi propuse a fi suplimentate: 312 posturi, 

impact lunar 4.563.066 lei/lună 

 ofițeri si agenți de poliție judiciară: 174 posturi x 

14.627 lei/lună = 2.545.098 lei+228.000 lei drepturi 

de hrană și echipament = 2.773.098 lei lunar; 

 personal auxiliar de specialitate: 100 posturi x 

13.649 lei/lună = 1.364.900 lei lunar; 

 funcționari publici: 38 posturi x 10.839 lei/lună = 

411.882 lei + 13.186 lei normă hrană = 425.068 lei 

lunar 

2. Direcția Națională Anticorupție 

 Număr posturi propuse a fi suplimentate: 8 posturi, impact 

lunar 83.571 lei/lună 

3. Ministerul Justiției 

Număr posturi propuse a fi suplimentate: 201 posturi, 

impact lunar 2.084.216 lei/lună 

 grefieri: 200 posturi x 10.385 lei/lună = 2.076.902lei 
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lunar; 

 psiholog: 1 post x 7.314 lei/lună = 7.314 lei lunar 

 

Impact financiar general lunar: 6.730.853 lei lunar 

Pentru anul 2022, ținând cont de calendarul de derulare a 

concursurilor, estimăm impact financiar pentru 2 luni: 6.731 

mii lei x 2 luni = 13.462 mii lei. 

Pentru perioada 2023 – 2026, impactul financiar anual este 

de 6.731 mii lei x 12 luni 80.772 mii lei. 

4.7 Prezentarea, în cazul proiectelor de acte normative a căror adoptare atrage majorarea 

cheltuielilor bugetare, a următoarelor documente: 

a) fișa financiară prevăzută la art.15 din Legea nr. 500/2002, cu modificările şi completările 

ulterioare, însoțită de ipotezele și metodologia de calcul utilizată; 

b) declarație conform căreia majorarea de cheltuială respectivă este compatibilă cu 

obiectivele şi prioritățile strategice specificate în strategia fiscal-bugetară, cu legea bugetară 

anuală şi cu plafoanele de cheltuieli prezentate în strategia fiscal-bugetară. 

4.8 Alte informații  

 

Secțiunea a 5-a: 

Efectele proiectului de act normativ asupra legislației în vigoare   

5.1 Măsuri normative necesare pentru aplicarea prevederilor proiectului de act normativ 

5.2 Impactul asupra legislației in domeniul achizițiilor publice 

5.3 Conformitatea proiectului de act normativ cu legislația UE (în cazul proiectelor ce 

transpun sau asigură aplicarea unor prevederi de drept UE).  

5.3.1 Măsuri normative necesare transpunerii directivelor UE 

5.3.2 Măsuri normative necesare aplicării actelor legislative UE   

5.4 Hotărâri ale Curții de Justiție a Uniunii Europene  

5.5 Alte acte normative  şi/sau documente internaționale din care decurg angajamente 

asumate  

5. 6. Alte informații   

 

Secțiunea a 6-a:     

Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ     

6.1 Informații privind neaplicarea procedurii de participare la elaborarea actelor 

normative 

6.2 Informații privind procesul de consultare cu organizații neguvernamentale, institute 

de cercetare și alte organisme implicate.  

6.3 Informații despre consultările organizate cu autoritățile administrației publice locale  

6.4 Informații privind puncte de vedere/opinii emise de organisme consultative 

constituite prin acte normative  

6.5 Informații privind avizarea de către:  

a)Consiliul Legislativ   

b)Consiliul Suprem de Apărare a Țârii  

c)Consiliul Economic și Social  

d)Consiliul Concurenței  
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e)Curtea de Conturi  

Proiectul de act normativ va fi avizat de Consiliul Legislativ şi Consiliul Superior al 

Magistraturii. 

6.6 Alte informaţii 

 

Secțiunea a 7-a: 

Activităţi de informare publică privind elaborarea şi implementarea proiectului de act 

normativ 

7.1 Informarea societății civile cu privire la elaborarea proiectului de act normativ 

Proiectul a fost publicat pe pagina de internet a Ministerului Justiției, în conformitate 

cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația 

publică, cu completările ulterioare. 

7.2 Informarea societății 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. 

 

Secțiunea a 8-a: 

Măsuri privind implementarea, monitorizarea și evaluarea proiectului de act normativ 

8.1 Măsurile de punere în aplicare a proiectului de act normativ  

8.2 Alte informații                     

 

Faţă de cele prezentate, am elaborat proiectul de hotărâre a Guvernului privind 

aprobarea unor măsuri administrative pentru buna funcţionare a instituţiilor din sistemul 

justiţiei, pe care, dacă sunteţi de acord, vă rugăm să-l aprobaţi. 

 

MINISTRUL JUSTIȚIEI 

Marian – Cătălin PREDOIU 

 

Avizăm favorabil: 

MINISTRUL AFACERILOR INTERNE 

Lucian Nicolae BODE 

 

MINISTRUL MUNCII ŞI SOLIDARITĂŢII 

SOCIALE 

 

Marius – Constantin BUDĂI 

 

MINISTRUL FINANȚELOR 

 

Adrian CÂCIU 

 

 

 


