
CONSILI UL SUPERIOR AL MAG ISTRATURll 
.Cons, iul Superior al Mag1stratuni este garantul independenţei just1ţ1e1• 

(art. 133 ahn.1 din Constîtu;1e. repubhcatil) 

CABINET PREŞEDINTE 

Nr. 2/20948 din data de 23.10.2021 

Domnului Raed ARAFAT 

Secretar de stat în Ministerul Afacerilor Interne 

Şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă 

Stimate domnule secretar de stat, 

Consiliul Superior al Magistraturii apreciază cooperarea interinstituţiona lă drept esenţială 

pentru eficientizarea şi asigurarea unui înalt nivel de independenţă şi de transparenţă a sistemului 

judiciar, acesta reprezentând un domeniu ce presupune efortul comun al tuturor puterilor 

statului, în limitele atribuţiilor ce le sunt conferite de Constituţie şi celelalte acte normat ive. 

Consiliul are îndatorirea de a se implica activ în aspectele care privesc autoritatea 

judecătorească, în strictă conformitate cu litera şi spiritul actelor normative care guvernează 

Justiţia română şi în directă conlucrare cu celelalte puteri ale statului de drept. 

În acest context, la solicitarea preşedintelui Consiliului Superior al Magistraturii, d irecţia de 

specialitate a analizat problematica referitoare la aplicabilitatea la nivelul instanţelor 

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. nr. 1090/2021 privind prelungirea stării de alertă pe 

teritoriul României începând cu data de 10 octombrie 2021, precum şi stabilirea măsurilor care se 

aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19. 

Punctul de vedere al direcţiei de specialitate, însuşit de preşedintele Consiliului Superior al 

Magistraturii, este în sensul că dispoziţiile din Anexa la H.G. nr. 1130/2021 nu se aplică în ceea ce 

priveşte accesul justiţiabililor în sediile instanţelor şi parchetelor, numai într-o asemenea 

interpretare fi ind respectat, în componentele sale esenţiale, dreptul constituţional de acces la 

justiţi e. 

Prin urmare, vă transmitem Nota nr. 20948/23.10.2021 elaborată de Direcţia legislaţie, 

documentare şi contencios din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii şi vă adresăm 

rugămintea de a ne comunica punctul dumneavoastră de vedere vizând problematica expusă. 

Cu deosebită consideraţie, 

A Tel: (+40)21-311.69.32 
bd Fax: (+40)21-311.69.37 

Judecător Mihai-Bogdan 
I. 

Preşedintele Consiliului Sup · r 

B Website: www.csml909.ro 
Email: bogdan.mateescu@csml909.ro 
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