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Către

CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII
Domnului judecător Mihai-Bogdan Mateescu - preşedinte

Stimate domnule

preşedinte,

Urmare a adresei dvs. cu nr. 2/20948 din data de 23.10.2021, referitoare
la aplicabilitatea la nivelul instanţe/or judecătoreşti şi a parchetelor de pe lângă
acestea a prevederilor H. G. nr. 1130/2021 pentru modificarea anexelor nr. 2 şi
3 la H.G. 1190/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României
Începând cu data de 1 O octombrie 2021, precum şi stabilirea măsurilor care se
aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei
de COVID-19, vă comunicăm faptul că, în situaţia generată de dinamica evoluţiei
epidemiologice naţionale, dar şi internaţionale, determinată de răspândirea
coronavirusului SARS-CoV-2 au fost adoptate măsuri care să permită autorităţilor
să intervină eficient şi cu mijloace adecvate pentru gestionarea crizei.
Liberul acces la justiţie este consacrat, ca drept cetăţenesc fundamental
atât prin art. 21 din Constituţia României, cat si prin art. 10 din Declaraţia
universala a drepturilor omului si prin art. 14 pct. 1 din Pactul internaţional cu
privire la drepturile civile si politice.
Accesul liber la justiţie reprezintă un principiu fundamental al organizării
oricărui sistem judiciar democratic şi care îi conferă oricărei persoane dreptul de
a se adresa în mod efectiv instanţelor judiciare competente, împotriva actelor
care violează drepturile ce îi sunt recunoscute prin Constituţie sau prin lege.
În contextul pandemiei de COVID-19 şi în considerarea prevederilor art.
1
53 din Constituţie, a intrat în vigoare Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri
pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu
modificările şi completările ulterioare, care stabileşte măsuri temporare, inclusiv
prin restrângerea unor drepturi şi libertăţi fundamentale, în scopul protejării
sănătăţii publice.
Forma iniţială a Legii nr. 55/2020 stabilea la Capitolul II Măsuri sectoriale
Secţiunea a 9 a 2 , art. 62, cu referire la cauzele penale, posibilitatea audierii
Exerciţi ul unor drepturi sau al unor libertăţi poate fi restrâns numai prin lege şi nu mai dacă se impune, du pă caz,
pentru : apărarea securităţii naţionale, a ordinii, a sănătăţii ori a moralei publice, a drepturilor şi a lib ertăţilor
cetăţenilor; desfăşurarea instrucţiei penale; prevenirea consecinţelor unei calamităţi naturale, ale unui dezastru ori ale
unui sinistru deosebit de grav.
2 Domeniul executării pedepselor, măsurilor educative şi a altor mă suri dispuse de organele judiciare în cursul
procesului penal

1

persoanelor private de libertate prin videoconferinţă la locul de deţinere, fără a fi
necesar acordul acestora . Celelalte prevederi ale Secţiunii a 9 a privesc domeniul
e x ecutării pedepselor şi organizarea activităţii poliţiştilor de penitenciare.
Art. 62 din Legea nr. 55/2020, menţionat mai sus, a fost abrogat o dată cu
intrarea în vigoare a Legii nr. 114/2021 3 , care reglementea ză, conform art. 1
posibilitatea luării/dispunerii unor măsuri necesare funcţionării justiţiei ca serviciu
public în vederea prevenirii şi combaterii efectelor pandemiei de COVID - 19.
Astfel, se poate constata faptul că, la nivelul instanţelor judecătoreşti şi a
parchetelor de pe lângă acestea, legiuitorul a înţeles să reglementeze în mod
distinct modalitatea de organizare a acestora în conte xtul pandemiei de Covid19.
În conclu zie, în temeiul prevederilor art . 15 4 alin . (2) din Legea nr.
24/2000 5 , în măsura în care legiuitorul a stabilit printr-un demers legislativ
special, organizarea şi desfăşurarea activităţii la nivelul instanţelor judecătoreşti
şi a parchetelor de pe lângă acestea, apreciem că prevederile HG nr. 1130/2021 6
nu intră în conflict şi nu sunt aplicabile domeniului justiţiei.
Vă asigurăm de întreaga
noastră disponibilitate în soOluţionarea
problemelor circumscrise ariei competenţelor Departamentulu i pentru Situaţii de
Urgenţă .

Cu

stimă,
SECRETAR~~

SEF AL DEPARTAMENTULUI P,

privind unele m ăsuri în domeniul ju stiţi ei în contextul pandemiei de COVID-19
Caract erul special al unei reg l e m e nt ă ri se d et e rmin ă în func ţ i e de obiectul acesteia,
categori i de situaţii, ş i de specificul soluţiilor legislative pe ca re le instituie.
s privind normele de te hni că legis lativă pentru elaborarea actelor norm ative
3
4

circ um s t a n ţ i a t

la anumite

pentru modificarea anexelor nr. 2 şi 3 la Hotărâ rea Guvernului nr. 1.090/ 2021 privind prelungirea stă rii de a l ertă pe
t eritoriu l Rom âniei începând cu data de 10 octombri e 2021, precum ş i st abilirea m ăs ur i l o r ca re se a p l i că pe durat a
acest eia pentru prevenirea şi combat erea efectelor pa ndemiei de COVID-19
NECLASI FI CAT
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