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PRIORITĂȚILE PSD PENTRU JUSTIȚIA ROMÂNEASCĂ

JUSTIȚIE PENTRU 
CETĂȚENI

JUSTIȚIE PENTRU 
MEDIUL DE AFACERI

LEGISLAȚIE NAȚIONALĂ 
LA STANDARDE 

EUROPENE 

(sistem de drept 
simplificat, clar, 
predictibil și aplicat 
unitar)

SISTEM JUDICIAR 
– ORGANIZARE ȘI 
INFRASTRUCTURĂ



JUSTIȚIE PENTRU CETĂȚENI

ACCESIBILITATE RAPIDITATE

STANDARDE 
EUROPENE

EFICIENȚĂ ȘI 
PREVENȚIE

A.

C.

B.

D.



ACCES LA INSTANȚĂ 

Revizuirea cadrului legal pentru susținerea accesului 
la justiție prin ajutorul public judiciar pentru 
persoane fizice și juridice.

RAPIDITATE 

Reducerea duratei de soluționare a dosarelor 
și punerea eficientă în executare a hotărârilor 
judecătorești, atât în mediul privat, cât și de 
autorități.

EFICIENȚĂ ȘI PREVENȚIE 

Revizuirea normativă și aplicarea efectivă a 
mecanismelor de recuperare a prejudiciilor și a 
tuturor produselor infracțiunii
Creșterea eficienței în combaterea fenomenelor 
infracționale care influențează bunul mers al 
societății - trafic de persoane, trafic de droguri, 
evaziune fiscală și corupție
Generalizarea proiectului Educația juridică în școli, 
inclusiv prin reglementări normative primare

STANDARDE EUROPENE

Îmbunătățirea funcționării instituțiilor cu atribuții de 
aplicare efectivă a legii prin revizuirea politicii de 
resurse umane – recrutare, evaluare, promovare, 
răspundere disciplinară – și prin asigurarea de 
dotări și infrastructură corespunzătoare misiunii lor 
sociale

A.

C.

B.

D.



JUSTIȚIE PENTRU MEDIUL DE AFACERI

CLARITATE RAPIDITATE ȘI 
EFICIENȚĂ 

TRANSPARENȚĂ

A.

C.

B.



CLARITATE

Simplificarea 
procedurilor comerciale 
în vederea încurajării 
de noi investiții și 
a dezvoltării celor 
existente.

Simplificarea accesului 
la registrul comerțului, 
preluarea de către 
acesta și a  înregistrării 
asociațiilor și fundațiilor, 
precum și a unor 
proceduri vizând 
societățile comerciale, 
derulate în prezent la 
nivelul instanțelor.

Întocmirea unui 
codex al societăților 
comerciale care să 
cuprindă actualizarea 
legii societăților 
comerciale și toate 
actele normative privind 
insolvența și falimentul 
acestora în plan 
național și  european.

Armonizarea legislației 
primare, secundare și 
a practicii judiciare 
la reglementările 
europene în materia 
TVA și taxe, precum și 
la practica cjue; măsuri 
pentru specializarea 
permanentă a 
magistraților în această 
materie.



RAPIDITATE ȘI EFICIENȚĂ

Înființarea graduală de 
tribunale pentru mediul 
de afaceri specializate 
în litigii de contencios-
administrativ si 
comercial, începând cu 
cele 15 municipii în care 
funcționează curți de 
apel.

Înființarea unui corp 
de specialiști pentru 
completele specializate 
în litigii de achiziții 
publice.

Promovarea de 
instrumente alternative 
proceselor în instanță 
precum medierea și 
arbitrajul.

Instituirea cadrului legal 
pentru soluționarea la 
distanță a litigiilor în 
materie comercială.



TRANSPARENȚĂ

Utilizarea instrumentelor 
digitale pentru a 
spori eficacitatea, 
transparența și 
securitatea juridică.

Inventarierea de către registrul comerțului a tuturor 
autorizațiilor necesare pentru derularea fiecărei categorii 
de activitate comercială;  punerea la dispoziția publicului 
a acestor informații într-o manieră ușor accesibilă, 
transparentă, completă și clară.



LEGISLAȚIE NAȚIONALĂ LA STANDARDE EUROPENE

Asanare și reorganizare 
legislativă

revizuirea legislației și 
reorganizarea sa pe 
domenii de activitate 

Armonizarea legislativă 
cu reglementările 
europene

Dinamică legislativă

– rigurozitate în acord 
cu nevoile reale ale 
societății –



Corelare legislativă 
- introducerea 
obligativității pentru 
Consiliul legislativ ca, 
în cadrul procesului de 
avizare, să identifice și 
să indice toate actele 
normative care necesită 
corelare legislativă 
cu proiectul supus 
aprobării

Interpretare unitară - 
publicarea expunerilor 
de motive și a 
dezbaterilor din comisiile 
parlamentare de 
specialitate astfel încât 
să faciliteze înțelegerea 
de către destinatari și 
instanțele de judecată a 
literei și spiritului legii

Revizuire legislativă - 
implementarea imediată 
a deciziilor CCR, CEDO 
și CJUE; reglementarea 
obligativității revizuirii 
legislative la un termen 
de referință 2-4 ani 
pentru corelarea 
legislației cu nevoile 
reale ale societății



Sistemul 
judiciar – 
organizare și 
infrastructură



ORGANIZAREA SISTEMULUI JUDICIAR

Implementarea unei 
reale specializări 
a judecătorilor și 
procurorilor, în paralel 
cu formarea de 
judecători și procurori 
specializați în domenii 
de nișă.

Instituirea unor 
criterii obiective 
de meritocrație și 
experiență pentru 
accesul magistraților 
la grade profesionale 
superioare și la funcții 
de conducere în vederea 
asigurării unui act de 
justiție în acord cu 
standardele europene.

Punerea în practica efectivă a noului mecanism de 
admitere la inm prin care auditorilor de justiție le sunt 
asigurate stagii de pregătire cu durata de câte 6 luni 
în instanțe, parchete și birouri de avocatură pentru 
facilitarea unei compatibilități reale între cariera 
acestora și nevoia socială de profesionalism și vocație în 
magistratură



EFICIENTIZAREA ȘI DIGITALIZAREA 

Rearondarea 
localităților la instanțe 
astfel încât să se elimine 
dezechilibrele de 
activitate dintre instanțe 
și, în consecință, să se 
optimizeze accesul la 
justiție.

Reglementarea 
mecanismelor legale de 
asigurare a volumului 
optim de activitate 
pentru magistrați în 
vederea asigurării 
unui timp rezonabil de 
soluționare a fiecărei 
cauze.

Digitalizarea instanțelor, prin generalizarea dosarului 
electronic, a procedurilor de comunicare prin mijloace 
electronice, instituirea domiciliului electronic, realizarea 
de conexiuni cu platformele electronice ale altor instituții, 
generalizarea posibilității de desfășurare a litigiilor 
și activităților de formare prin mijloace electronice și 
asigurarea infrastructurii informatice adecvate.

SISTEMULUI JUDICIAR



INFRASTRUCTURĂ SISTEM JUDICIAR

Realizarea Cartierului pentru Justiție – Justice 
District din București

Continuarea și revizuirea Programului național 
de investiții în infrastructura instanțelor din 
capitalele de județ (25 sedii pentru instanțe și 15 
sedii pentru parchete)

*   pentru a soluționa problema lipsei spațiilor 
necesare instanțelor și parchetelor din capitală, 
în cadrul unui proiect de reabilitare urbană; 
extinderea conceptului în alte localități din țară.

*   conform Memorandumului adoptat de Guvern în 
10 decembrie 2014 

** relocarea Înaltei Curți de Casație și Justiție în 
Palatul de Justiție din București



SUSȚINEREA CAPITALULUI UMAN

Suplimentarea 
personalului din cadrul 
instanțelor, precum 
și, împreună cu CSM, 
echilibrarea schemelor 
de judecători, astfel 
încât să se ajungă la un 
raport de 1,5 – 2 grefieri/
judecător, în acord cu 
standardele europene

Standardizarea 
schemelor de personal în 
funcție de dimensiunea /
volumul de activitate al 
instanței sau parchetului

Constituirea în 
cadrul parchetelor 
de compartimente 
performante de 
investigatori specializați 
în culegerea de 
informații, atât în 
general, cât și în domenii 
de nișă -  domeniul 
financiar și cybercrime

Schimbarea, în acord cu 
standardele europene, 
a reglementarilor 
privind accesul în corpul 
experților în vederea 
creșterii gradului de 
profesionalizare a 
acestora


