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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor 

 
Nr.4c-19/9/04.02.2021 

 
PLx nr.3/2021 

AVIZ 

asupra proiectului de Lege privind unele măsuri în domeniul justiţiei în 
contextul pandemiei de COVID-19 

 
 În conformitate cu prevederile art.94 și 115 alin.(1) din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, Biroul permanent a trimis, Comisiei pentru tehnologia informației 

şi comunicaţiilor, spre avizare, în procedură de urgență, proiectul de Lege privind 

unele măsuri în domeniul justiţiei în contextul pandemiei de COVID-19 (PLx 

nr.3/2021). 

 Consiliul Legislativ a avizat favorabil proiectul de ordonanță de urgență, cu 

observații și propuneri, conform avizului nr.1170/18.11.2020. 

 Consiliul Superior al Magistraturii a avizat favorabil proiectul de lege, cu 

observații, conform Hotărârii nr.222din 18 noiembrie 2020. 

 Proiectul de lege are ca obiect reglementarea în domeniul justiţiei a unor măsuri 

specifice, temporare, aplicabile pe durata stării de alertă declarată în condiţiile legii, 

precum şi pentru o perioadă de 30 de zile de la încetarea acesteia, menite să permită 

atât asigurarea unei protecţii adecvate a magistraţilor, a personalului auxiliar de 

specialitate şi a celui conex din cadrul organelor judiciare, precum şi a justiţiabililor 

împotriva îmbolnăvirii cu coronavirusul SARS-CoV-2, în contextul activităţilor judiciare, 

salvgardându-se astfel drepturile la sănătate, la integritate fizică şi la viaţă, cât şi 

continuarea activităţii de înfăptuire a justiţiei în condiţii optime. Intervenţiile legislative 

vizează reglementarea în regim de urgenţă a posibilităţii prioritizării activităţii de 

judecată a uneia sau mai multor secţii ale unei instanţe ori a instanţei în ansamblu său, 

atunci când, din motive generate de pandemia de COVID-19, activitatea de judecată la 

nivelul respectivei instanţe este necesar a fi restrânsă. Măsura restrângerii activităţii de 

judecată poate fi dispusă pe o durată de cel mult 14 zile, aceasta putând fi prelungită, la 

propunerea colegiului de conducere al instanţei afectate. Totodată, se stabilesc cauzele a 

căror judecare continuă pe durata restrângerii activităţii de judecată, precum şi ce se 

întâmplă cu celelalte cauze. Proiectul de lege conţine şi prevederi referitoare la 

posibilitatea adoptării unor măsuri temporare de reorganizare a activităţii 

compartimentelor auxiliare din cadrul instanţelor de judecată. 
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 Prin conținutul său normativ, inițiativa legislativă face parte din categoria legilor 

organice, iar în aplicarea prevederilor art.75 din Constituția României, Camera 

Deputaților este prima Cameră sesizată. 

 Potrivit prevederilor art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 

membrii Comisiei pentru tehnologia informației și comunicațiilor au dezbătut proiectul de 

lege și au hotărât, cu majoritate de voturi (13 voturi pentru și 1 vot împotrivă) 

avizarea favorabilă a acestuia.                                                       

 
PREŞEDINTE,   

 
Ioan Sabin Sărmaș 
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