
Hot râre privind înfiinţarea, organizarea şi funcționarea Institutului Național de 
Criminologie, precum i pentru modificarea Hot rârii Guvernului nr. 652/2009 privind 

organizarea i funcționarea Ministerului Justiției 
 
     
 În temeiul art. 108 din Constitu ia României, republicată, al art. 40 alin. (1) i art. 
42 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi func ionarea Guvernului României şi a 
ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, 
  
     Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. 

 

 
Capitolul I 

     Dispoziții generale 

 
 Art. 1  

În scopul asigurării, pe baze ştiin ifice, a prevenirii şi controlului criminalită ii, se 
înfiin ează Institutul Na ional de Criminologie, denumit în continuare Institutul, organ de 
specialitate cu personalitate juridică în subordinea Ministerului Justi iei. 

Art. 2 
Institutul Național de Criminologie are sediul în municipiul Bucureşti, str. Apolodor 

nr. 17, sectorul 5. Schimbarea sediului se realizează prin hotărâre a Guvernului. 
 Art. 3 
     (1) Institutul se finanțează integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului 
Justi iei. 
     (2) Institutul poate primi donații, sponsorizări şi poate accesa alte surse de 
finan are, conform prevederilor legale. 

Art. 4 
Personalul Institutului Național de Criminologie este format este format din 

personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor în condi iile Legii nr. 
303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, func ionari publici şi personal contractual. 

 
Capitolul II 

     Atribuţiile Institutului Naţional de Criminologie 

 

Art. 5 
(1) În realizarea scopului său prevăzut la art. 1, Institutul îndeplineşte următoarele 

atribu ii principale: 
a) organizează activități de cercetare i evaluare a criminalității din România 

pentru a oferi o viziune unitară asupra nivelului acestui fenomen i a formelor sale de 
manifestare; 

b) realizează analize, studii, rapoarte, prognoze privind cauzele i evoluția 
criminalității, pe care le prezintă Ministerului Justiției în vederea luării unei decizii 
corecte, argumentate tiințific, de politică penală i penitenciară; 

c) participă la elaborarea proiectelor de legi şi a altor acte normative în 
domeniul  prevenirii i controlului criminalită ii; 



d) organizează  manifestări tiințifice interne i  internaționale pe teme de interes 
major pentru sistemul judiciar; 

e) diseminează rezultatele analizelor, studiilor, rapoartelor, prognozelor, 
proiectelor în realizate, prin diverse forme de comunicare, publicații tipărite sau în 
format electronic; 

f) pune la dispoziție instituțiilor şi autorită ilor publice, cu titlu gratuit, baze de 
date statistice i documentare elaborate de institut; 

g) accesează mecanisme de finanțare în domeniul cercetării şi derulează proiecte, 
în condi iile legii. 

(2) Temele de cercetare ale Institutului sunt supuse aprobării Ministerului Justiției. 
 Art. 6 

Pentru realizarea atribu iilor prevăzute la art. 5, Institutul se poate asocia sau 
poate încheia parteneriate cu alte instituții şi autorități publice, cu instituții similare din 
ară şi străinătate sau cu instituții de învățământ superior, precum şi cu alte persoane 

juridice, de drept public sau privat, în condițiile legii. 
 
Capitolul III 

Conducerea i organizarea Institutului Naţional de Criminologie 

 
Art. 7 

    (1) Institutul Na ional de Criminologie este condus de un director, personal de 
specialitate juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor în condi iile Legii nr. 303/2004 
privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, care este numit i revocat din funcție prin ordin al ministrului justi iei, în 
condițiile legii. 
 (2) Directorul conduce activitatea Institutului, îl reprezintă în relațiile cu 
autoritățile administrației publice, cu instituțiile publice centrale şi locale, cu persoanele 
juridice şi fizice române sau străine, precum şi în justiție.  
 Art. 8 

Directorul Institutului este ordonator ter iar de credite, calitate care poate fi 

delegată în condi iile legii. 
     Art. 9 
     În îndeplinirea atribu iilor sale, directorul Institutului emite decizii şi instrucțiuni 
cu caracter intern şi răspunde, în fa a ministrului justi iei, de întreaga activitate a 
instituției. 
     Art. 10 

(1) Institutul dispune de un aparat administrativ propriu, organizat în servicii,  
birouri sau compartimente.  

(2) Organizarea, atribu iile şi responsabilitățile compartimentelor prevăzute la alin. 
(1), precum i organigrama Institutului se stabilesc prin regulamentul de organizare şi 
func ionare a Institutului Național de Criminologie, aprobat prin ordin al ministrului 
justi iei. 
 (3) Statul de funcții şi structura de personal se aprobă prin ordin al ministrului 
justi iei.  
   (4) efii de servicii i efii de birouri, precum şi personalul de execu ie sunt numiți 
i eliberați din funcție, în condițiile legii, de către directorul Institutului. 



(5) Atribu iile şi sarcinile personalului se stabilesc prin fişa postului, aprobată de 
directorul Institutului, pe baza Regulamentului de organizare şi func ionare a Institutului 
Național de Criminologie. Pentru funcția de director al institutului, fi a postului se aprobă 
de ministrul justi iei.  

Art. 11  
Institutul Na ional de Criminologie funcționează cu un număr de 20 posturi.  

     Art. 12 
     (1) Funcția de director al Institutului Național de Criminologie este 
corespunzătoare unei func ii de director direc ie de specialitate juridică din cadrul 
Ministerului Justi iei. 
     (2) Salarizarea personalului din cadrul Institutului Național de Criminologie se face 
potrivit legisla iei în vigoare aplicabile personalului plătit din fonduri publice.  
 Art. 13 
     (1) În cazul personalului de specialitate juridică asimilat judecătorilor şi 
procurorilor, func ionarilor publici şi personalului contractual din cadrul Institutului se 
aplică în mod corespunzător reglementările specifice referitoare la organizarea şi 
desfă urarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante, examenul de promovare, 
evaluarea profesională, răspunderea disciplinară şi concedii, aplicabile categoriilor de 
personal similare din cadrul Ministerului Justi iei. 
     (2) Dispozi iile privind examenul de capacitate din Hotărârea Consiliului Superior al 
Magistraturii nr. 581/2006 pentru aprobarea Regulamentului privind examenul de 
capacitate al judecătorilor stagiari şi al procurorilor stagiari, cu modificările şi 
completările ulterioare, se aplică în mod corespunzător şi personalului de specialitate 
juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor din cadrul Institutului. 
 (3) Soluționarea acțiunilor în materie disciplinară exercitate împotriva personalului 
de specialitate juridică asimilat judecătorilor i procurorilor din cadrul Institutului se 
realizează de comisia de disciplină constituită în Ministerul Justi iei.  
 (4) Comisia de disciplină pentru funcționarii publici din Ministerul Justiției este 
competentă să desfăşoare procedura disciplinară pentru funcționarii publici din cadrul 
Institutului.  

 

Capitolul IV 

 Dispoziții tranzitorii şi finale 

  
     Art. 14 
     Regulamentul de organizare şi func ionare a Institutului Național de Criminologie, 
precum şi organigrama se aprobă în termen de 45 de zile de la data intrării în vigoare a 
prezentei hotărâri. 

Art. 15 
     (1) Până la operaționalizarea compartimentului cu atribu ii financiar-contabile din 
cadrul Institutului, finanțarea Institutului se realizează din bugetul aparatului propriu al 
Ministerului Justi iei. La data operaționalizării, Ministerul Justi iei repartizează, potrivit 
legii, credite bugetare şi credite de angajament Institutului. 
     (2) Până la operaționalizarea compartimentului cu atribu ii de resurse umane şi 
administrative din cadrul Institutului, atribu iile în domeniu se exercită de către directorul 
Institutului, prin direcțiile de specialitate din cadrul Ministerului Justi iei, în colaborare cu 
personalul Institutului. Atribu iile în domeniul resurselor umane se exercită potrivit 



reglementărilor specifice aplicabile categoriilor de personal similare din cadrul 
Ministerului Justi iei. 
     (3) Până la operaționalizarea compartimentelor din cadrul Institutului, orice alte 
atribu ii decât cele prevăzute la alin. (1) i (2) se pot duce la îndeplinire cu sprijinul 
departamentelor de specialitate din cadrul Ministerului Justi iei, potrivit specificului 
acestora. 
 Art. 16 
 (1) Termenul pentru opera ionalizarea compartimentelor Institutului este 1 
septembrie 2017.  

(2) La data prevăzute la alin. (1), Ministerul Justi iei: 
a) repartizează, potrivit legii, credite bugetare şi credite de angajament 

Institutului; 
b) predă Institutului pe bază de protocol de predare-preluare dosarele profesionale 

şi orice alte documente şi eviden e în legătură cu cariera personalului Institutului; 
c) predă Institutului, pe bază de protocol de predare-preluare toate documentele 

în legătură cu activitatea Institutului în domeniul administrativ, precum şi orice alte 
documente referitoare la patrimoniul Institutului. 
      Art. 17 
     Hotărârea Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea şi funcționarea Ministerului 
Justi iei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 443 din 29 iunie 2009, cu 
modificările şi completările ulterioare, se modifică i se completează după cum urmează: 
     1. Denumirea secțiunii a 2-a a Capitolului III – “Conducerea Ministerului”, va avea 
următorul cuprins: 

“Secretarii de stat, secretarul general, secretarul general adjunct şi colegiul de 
conducere al Ministerului” 
  2. Art. 16 va avea următorul cuprins: 

“Art. 16 
Ministrul este ajutat în activitatea de conducere şi reprezentare a Ministerului de 4 

secretari de stat, de secretarul general şi de un secretar general adjunct.” 
3. Alineatul (1) al articolului 22 va avea următorul cuprins: 

     “(1) Ministerul dispune de un aparat administrativ propriu, organizat la nivel de 
direc ii, servicii, birouri, denumite în continuare compartimente administrative, şi compus 
din 403 posturi, exclusiv demnitarii, posturile aferente cabinetului ministrului şi cele ale 
Direc iei de implementare a proiectelor finan ate din împrumuturi externe (DIPFIE) şi 
Direc iei Na ionale de Proba iune (DNP).” 

4. După articolul 362 se introduce un nou articol, articolul 363, cu următorul 
cuprins: 
    “Art. 363 
     Institutul Național de Criminologie funcționează în subordinea Ministerului Justi iei, 
ca organ de specialitate cu personalitate juridică, finan at integral de la bugetul de stat 
prin bugetul Ministerului Justi iei.”  
     5. Anexa nr. 1 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

6. În anexa nr. 3, la punctul III, după pozi ia 3 se introduce o nouă pozi ie, pozi ia 
4, cu următorul cuprins: 
     “4. Institutul Național de Criminologie - 20." 

 



  NOT  DE FUNDAMENTARE 

 

Secţiunea 1 – Titlul proiectului de act normativ 

Hot râre privind înfiinţarea, organizarea şi funcționarea Institutului Național de Criminologie, precum 
i pentru modificarea Hot rârii Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea i funcționarea 

Ministerului Justiției 

Secţiunea a 2-a – Motivul emiterii actului normativ 

1. Descrierea situa iei actuale  - Institutul Na ional de Criminologie s-a înfiin at la finele anului 
2002 prin Hotărârea Guvernului nr. 772/2002 pentru pentru 
modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 212/2001 
privind organizarea şi func ionarea Ministerului Justi iei, fiind 
primul institut cu acest profil din România.  

Având în vedere faptul că, în cadrul mai multor instituții publice 
functionau, la acea dată, diverse departamente ale căror atribuții 
vizau cercetarea cauzelor i dinamicii fenomenului criminalității, 
precum i identificarea soluțiilor de prevenire i control ale 
acestuia, s-a apreciat utilă unificarea tuturor acestor structuri prin 
înființarea Institutului Național de Criminologie.  

Această soluție asigura, în acela i timp, i transpunerea în practică 
a dispozițiilor normative în materia elaborării strategiilor naționale 
de prevenire a diferitelor forme de manifestare ale fenomenului 
criminalității. 

Potrivit actului normativ de înființare, Institutul Național de 
Criminologie era o instituție publică aflată în subordinea 
Ministerului i avea ca obiectiv asigurarea, pe baze ştiin ifice, a 
prevenirii şi controlului criminalită ii. 

Prin art. 2 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1918/2006 pentru 
modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 83/2005 
privind organizarea şi func ionarea Ministerului Justi iei s-a 
prevăzut desființarea, cu data de 31 ianuarie 2007, a Institutului 
Na ional de Criminologie din subordinea Ministerului Justi iei. 

 

- Ministerul Justi iei este organizat şi func ionează ca organ de 
specialitate al administra iei publice centrale, contribuind la buna 
func ionare a sistemului judiciar şi la asigurarea condi iilor 
înfăptuirii justi iei ca serviciu public, apărarea ordinii de drept şi a 
drepturilor şi libertă ilor cetă eneşti. 

Potrivit prevederilor art. 40 alin. (1) din Legea nr.90/2001 privind 
organizarea şi func ionarea Guvernului României şi a ministerelor, 
cu modificările şi completările ulterioare “Rolul, func iile, 



atribu iile, structura organizatorică şi numărul de posturi ale 
ministerelor se stabilesc în raport cu importan a, volumul, 
complexitatea şi specificul activită ii desfăşurate şi se aprobă prin 
hotărâre a Guvernului.” 

 

Conform art. 16 din Hotărârea Guvernului nr. 652/2009 privind 
organizarea şi func ionarea Ministerului Justi iei, cu modificările şi 
completările ulterioare, în activitatea de conducere şi 
reprezentare a Ministerului Justi iei, ministrul justi iei este ajutat    
de 3 secretari de stat, de secretarul general şi de 2 secretari 
generali adjunc i.  

11. În cazul proiectelor de acte 
normative care transpun legislație 
comunitară sau creează cadrul pentru 
aplicarea directă a acesteia, se vor 
specifica doar actele comunitare în 
cauză, însoțite de elementele de 
identificare ale acestora 

Nu este cazul.  

 

 

 

 

2. Schimbări preconizate - Fenomenul criminalității este un fenomen social de real pericol 
care, în condițiile actuale, capătă forme de o largă diversitate i 
amploare. Viziunea sistemică asupra criminalității este necesară în 
vedere identificării soluțiilor celor mai eficiente de combatere a 
acestui fenomen. 

O veritabilă combatere rațională a fenomenului nu este posibilă 
însă, decât cu condiția ca acesta să fie cercetat i cunoscut în mod 
tiințific, misiune ce revine, printre altele i criminologiei. 

Astfel, obiectul criminologiei are în vedere, în sens larg, însă i 
fenomenul criminalității, ca fenomen social general dar i 
individual. 

În literatura de specialitate s-a apreciat mult necesitatea cercetării 
tiințifice a criminalității. Astfel, cum s-a precizat, o disciplină 
tiințifică există i se poate dezvolta doar dacă există un 

învățământ superior adecvat privind materia, dar i o cercetare 
tiințifică ce o poate suține. 

Fără a intra în detalii privind învățământul superior din România 
referitor la materia criminologiei - aceasta aflându-se în programa 
facultăților de drept din țară -, trebui să menționăm că, în 
prezent, cercetarea tiințifică criminologică din România nu 
beneficiază de o structură axată pe acest domeniu. 

Astfel de structuri susțin cercetarea tiințifică în domeniu i sunt 
prezente în multe state ale lumii, putând fi clasificate în organisme 
mondiale i internaționale, organisme regionale i organisme 



naționale de cecrcetare. 

Astfel, dintre cele internaționale, afiliate Organizației Națiunilor 
Unite, amintim Institutul interregional de cercetare al Națiunilor 
Unite privind criminalitatea i justiția (UNI CRI) i Institutul din 
Helsinki pentru prevenirea criminalității (HEUNI). 

La acestea se află asociate mai multe organisme de cercetare: 
Institutul australian de criminologie din Canberra (Australia); 
Centrul internațional pentru reforma dreptului penal i politică 
penală din Vancouver, Canada; Institutul internațional de înalte 
studii de tiințe penale din Siracuza, Italia. 

Pe lângă acestea, există institute de cercetare criminologică 
naționale care, la rândul lor, pot fi centre de cercetare 
guvernamentală, incluse în organigrama ministerelor, de cele mai 
multe ori de justiție ori institute create de către universități. 

Trebuie să precizăm faptul că centrele naționale de cercetare 
criminologică sunt extrem de numeroase i de o mare importanță. 

Astfel, menționăm câteva dintre ele: Institutul Max Planck din 
Germania; Centrul de Studii privind delincventa juvenilă din 
Bruxelles, Belgia; Institutul Național privind justiția penală i 
aplicarea legii din S.U.A.; Institutul Elvețian de criminologie i 
penologie; Serviciul de studii penale i criminologie din cadrul 
Ministerului Justiției din Franța i Centrul de studii interdisciplinare 
din Vaucresson, Franța; Institutul basc de criminologie afiliat 
Universității din San Sebastian etc. 

În considerarea celor arătate mai sus, proiectul de act normativ 
propune înființarea Institutului Na ional de Criminologie, care 
urmează să ofere baza tiințifică a cercetării fenomenului 
criminalității, cu toate formele sale de manifestare  - corupția, 
migrația, drogurile, violența etc. -, precum i a celor mai adecvate 
modalități de prevenire a acesteia.  

 
Proiectul prevede înfiin area Institutului Na ional de Criminologie 
ca organ de specialitate cu personalitate juridică în subordinea 
Ministerului Justi iei. 

Finanțarea Institutului este asigurată integral de la bugetul de stat, 
prin bugetul Ministerului Justi iei. 

 

Conducerea Institutului este asigurată de un director, personal de 
specialitate juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor în 
condi iile Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi 
procurorilor, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, care este numit i revocat din funcție prin ordin al 



ministrului justi iei, în condițiile legii. 

 

Sunt prevăzute dispoziții tranzitorii destinate a asigura 
funcționarea instituției până la operaționalizarea deplină a 
compartimentelor acesteia cu atribu ii în domeniul financiar-
contabile, resurselor umane şi administrative etc., proiectul 
stabilind că aceste atribuții se pot duce la îndeplinire cu sprijinul 
departamentelor de specialitate din cadrul Ministerului Justi iei, 
potrivit specificului acestora. 

 

Prin activitatea tiințifică pe care o va desfă ura, institutul va 
contribui la activitatatea de elaborare a principalelor elemente de 
politică penală, ca parte componentă a politicii generale a statului 
român.  

De asemenea, prin desfă urarea unor proiecte de cercetare – 
desfă urate împreună cu alte instituții - Institutul de Cercetări 
Juridice al Academiei Române, facultăți de drept, alte instituții i 
organizații interne i internaționale - va formula propuneri de 
îmbunătățire a legislației penale. 

Pentru a corespunde exigen elor activită ii de cercetare, institutul 
va fi încadrat cu personal specializat în domeniile tiințe juridice, 
psihologie, sociologie i statistică, care urmează să participe la 
elaborarea proiectelor de cercetare în echipe interdisciplinare. 

 

- În vederea simplificării procesului decizional şi a dezvoltării 
capacită ii institu ionale a Ministerului Justi iei, prezentul proiect 
propune eliminarea unui post de secretar general adjunct – post 
vacant – i înființarea unui post de secretar de stat, în plus față de 
cele existente în prezent, în perspectiva instituirii unui mecanism 
de dialog permanent între Ministerul Justiției i autoritatea 
judecătorească, precum i a îmbunătățirii legislației privind 
sistemul judiciar. Ca urmare a acestei măsuri este necesară 
alocarea unui număr de posturi pentru asigurarea activității 
cabinetului demnitarului – 2 posturi, conform prevederilor legale în 
vigoare -, precum i a unui număr de 4 posturi de personal de 
specialitate juridică asimilat judecătorilor i procurorilor care vor fi 
repartizate direcțiilor din cadrul ministerului, în special pentru 
sprijinarea activității în materie legislativă.    

3. Alte informa ii Nu au fost identificate  

Secţiunea a 3-a – Impactul socioeconomic al proiectului de act normativ 



1. Impactul macroeconomic Nu este cazul  

11. Impactul asupra mediului 
concurențial i domeniului 
ajutoarelor de stat 

Nu este cazul  

2. Impactul asupra mediului afaceri Nu este cazul  

3. Impactul social Nu este cazul 

4. Impactul asupra mediului Nu este cazul 

5. Alte informa ii Nu au fost identificate 

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

anul curent, cât şi pe termen lung Ă5 aniă. 

 

- mii lei - 

Indicatori Anul 

curent 

 

Urm torii 4 ani Media 

pe 5 ani 

1 2 

2017 

3 

2018 

4 

2019 

5 

2020 

6 

2021 

7 

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) contribu ii de asigurări       

2. Modificări ale cheltuielilor bugetare, 2.138 3.080 3.080 3.080 3.080 2.892 



plus/minus, din care: 

a) buget de stat, din acesta: 2.138 3.080 3.080 3.080 3.080 2.892 

(i) cheltuieli de personal 1.886 2.828 2.828 2.828 2.828 2.640 

(ii) bunuri şi servicii 102 102 102 102 102 102 

(iii) active nefinanciare  150 150 150 150 150 150 

b) bugete locale       

(i) cheltuieli de personal       

(ii) bunuri şi servicii       

c) bugetul asigurărilor sociale de stat:       

(i) cheltuieli de personal       

(ii) bunuri şi servicii       

3. Impact financiar, plus/minus, din care: -2.138 -3.080 -3.080 -3.080 -3.080 -2.892 

a) buget de stat -2.138 -3.080 -3.080 -3.080 -3.080 -2.892 

(i) cheltuieli de personal -1.886 -2.828 -2.828 -2.828 -2.828 -2.640 

(ii) bunuri i servicii -102 -102 -102 -102 -102 -102 

(iii) active nefinanciare -150 -150 -150 -150 -150 -150 

b) bugetele locale       

4. Propuneri pentru acoperirea creşterii 
cheltuielilor bugetare 

      

5. Propuneri pentru a compensa reducerea 
veniturilor bugetare 

      

6. Calcule detaliate privind fundamentarea 
modificărilor veniturilor şi/sau cheltuielilor 
bugetare 

Calcule detaliate privind fundamentarea modific rilor 
cheltuielilor bugetare 

 

Cheltuieli de personal: 

Anul  2017-2021 



Fundamentarea cheltuielilor de personal : 

Cheltuieli cu salariile: 

Nr. posturi personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor 
i procurorilor: 6 

Salariu mediu brut - 16.686 lei/lună 

6 posturi * 16.686 lei/lună = 100.116 lei/lună  

 

Nr. posturi funcționari publici – 12 

Salariu mediu brut - 6.855 lei/lună 

12 posturi *6.855 lei/lună = 82.260 lei/lună  

 

Nr. posturi informaticieni – 1 

Salariu mediu brut: 7.473 lei/lună 

1 post * 7.473 lei/lună =7.473 lei/lună  

 

Nr. posturi personal contractual – 1 

Salariu mediu brut: 2.498 lei/lună 

1 post * 2.498 lei/lună = 2.498 lei/lună 

 

Fond salarii brute lunar pentru un num r total de 20 posturi = 
100.116 lei + 82.260 lei + 7.473 lei +2.498 lei = 192.347 lei  

 

Contribuțiile datorate de angajator = 192.347 lei/lun  * 
22,509% = 43.295 lei/lun    

 

Total cheltuieli de personal = 235.642 lei/lun  

    

Impact financiar 8 luni an 2017 – 235.642 lei * 8 luni = 

1.885.136 lei 

 

Impact financiar anual (2018 – 2021) - 235.642 lei * 12 luni = 

2.827.704 lei 

 

În cheltuielile cu bunurile i serviciile au fost incluse: toner, 
hârtie, rechizite, energie, apă, canal, service lifturi, servicii 



cură enie, de euri menajere, obiecte de inventar (mobilier, 
imprimante, distrugătoare hârtie, fax) i active nefinanciare: 
calculatoare i multifunc ionale. 

 

7. Alte informații Nu au fost identificate 

  

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

 

1. Măsuri normative necesare pentru   
aplicarea prevederilor  proiectului de 
act normativ:                                        

a) acte normative în vigoare ce vor    
fi modificate sau abrogate, ca   
urmare a intrării în vigoare a       
proiectului de act normativ;     

b) acte normative ce urmează a fi 
elaborate în implementării noilor 
dispozi ii. 

Nu este cazul  

11. Compatibilitatea proiectului de 
act normativ cu legislația în domeniul 
achizițiilor publice 

Nu este cazul 

2. Conformitatea proiectului de act 
normativ cu legisla ia comunitară în 
cazul proiectelor ce transpun 
prevederi comunitare 

Nu au fost identificate documente în legisla ia comunitară în 
domeniu 

3. Măsuri normative necesare 
aplicării directe a actelor  normative 
comunitare 

Nu este cazul  

4. Hotărâri ale Curții de Justiție a 
Uniunii Europene 

Nu este cazul  

5. Alte acte normative i/sau 
documente internaționale dn care 
decurg angajamente 

Nu este cazul 

 

6. Alte informații.  Nu au fost identificate  

Secţiunea a 6-a – Consult rile efectuate în vederea elabor rii proiectului de act normativ 



 

1. Informa ii privind procesul de 
consultare cu organiza ii 
neguvernamentale, institute de  
cercetare şi alte organisme     
implicate 

Nu este cazul 

2. Fundamentarea alegerii 
organiza iilor cu care a avut loc 
consultarea, precum şi a modului în 
care activitatea acestor organiza ii 
este legată de obiectul proiectului de 
act normativ 

Nu este cazul  

3. Consultările organizate cu 
autorită ile administra iei publice 
locale, în situa ia în care proiectul de 
act normativ are ca obiect activită i 
ale acestor autorită i, în condi iile 
Hotărârii Guvernului nr. 521/2005 
privind procedura de consultare a 
structurilor asociative ale 
autorită ilor administra iei publice 
locale la elaborarea proiectelor de 
acte normative 

Nu este cazul 

4. Consultările desfăşurate în cadrul 
consiliilor interministeriale, în 
conformitate cu prevederile    
Hotărârii Guvernului nr. 750/2005  
privind constituirea consiliilor    
interministeriale permanente 

Nu este cazul  

5. Informa ii privind avizarea de 
către: 

a) Consiliul Legislativ 

b) Consiliul Suprem de Apărare a 
ării 

c) Consiliul Economic şi Social 

d) Consiliul Concuren ei 

e) Curtea de Conturi. 

Proiectul a fost avizat de Consiliul Legislativ  

Proiectul a fost avizat de Curtea de Conturi 

Secţiunea a 7-a – Activit ţi de informare public  privind elaborarea şi implementarea proiectului de act 



normativ 

 

1. Informarea societă ii civile cu 
privire la necesitatea elaborării 
actului normativ 

Proiectul a fost afişat pe site-ul Ministerului Justi iei 

2. Informarea societă ii civile cu 
privire la eventualul impact asupra 
mediului în urma implementării 
proiectului de act normativ, precum 
şi efectele asupra sănătă ii şi 
securită ii cetă enilor sau diversită ii 
biologice 

Nu este cazul 

3. Alte informații Nu au fost identificate 

Secţiunea a 8-a - M suri de implementare 

 

1. Măsurile de punere în aplicare a 
proiectului de act normativ de către 
autorită ile administra iei publice 
centrale şi/sau locale – înfiin area 
unor noi organisme sau extinderea 
competen elor institu iilor existente 

Nu este cazul  

2. Alte informa ii Nu au fost identificate 

 

Fa ă de cele prezentate, a fost elaborat proiectul de hotărâre a Guvernului privind înfiin area, 
organizarea şi funcționarea Institutului Național de Criminologie, precum i pentru modificarea 
Hotărârii Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea i funcționarea Ministerului Justiției, pe care, 
dacă sunte i de acord, vă rugăm să îl adopta i. 

 

Ministrul Justiţiei 

Florin IORDACHE 

 

Aviz m favorabil: 

Ministrul Finanțelor Publice 

Viorel TEFAN 



 

Ministrul Muncii i Justiției Sociale 

Lia-Olguța VASILESCU  

 

Vicepreşedintele Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, Subsecretar de Stat 

Cristian Vasile BITEA 

 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


