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ASOCIATI1 PENT~U APARAREA DREPTURILOR
OM UL UI IN ROMANIA - COMITETUL HELSINKI

Bucure§ti. Str. Nicolae HJnitza nr.8, Sector 3, Tel/Fax: 312 4528,' 312 37 1J, e-mail:apador@dnt.ro

Nr. 60/9 iunie 2004

Catre,
MINISTERUL JUSTITIEI
,
Asociapa pentru Apararea Drepturilor Omului in Romania - Comitetul Helsinki
(APADOR-CH), cu sediulin Bucure~ti,str. Nicolae Tonitzanr.8, sector3,
in baza articolelor 13 din Legea nr. 52/2003 privind transparentadecizionala in
adminstratia publica ~i 5 din Legea nr.29/1990 privind contenciosul administrativ,
fornluleazaprezenta

RECLAMA TIE AD MINIS TRATIV A

prin care va solicita sa luap toate masurile necesarepentru repararea si restabilirea
a participa efectiv la elaborarea Droiectelorde acte nornlative. in sDeta.la elaborarea
proiectului de Leee orivind executareaDedeDselor.
De asemenea,asociatia,va solicita ca, in confornlitatecu art. 14 din Legeanr. 52/2003,
sa sanctionatifunctionarii publici vinovati de incalcareaLegii nr. 52/2003,urmandsa ne
comunicatinumelepersoanelor~i sanctiunileaplicate.
In situatiain carenu yeti dispuneremediilenecesare,ne yom adresainstanteidejudecata.

MOTIVELE
ADMINSTRATIVE
SUNT
URMATOARELE:
La data de 7 RECLAMATIEI
mai 2004, pe site-ul
Minsterului Justitiei
a fast
publicat, potrivit art. 6 din
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Legeanr. 52/2003,un anuntreferitor la elaboarareaproiectului Legii privind executarea
pedepselor,insotit de textul acestuiproiect.
In tinalul anuntului din 7 mai 2004, s-a precizat ca "Observaliile oJipropunerile privind
proiectul menlionatpot.li transmise,in scris, in termen de 10 zile, pe adresaMinsterului
Justitiei..."
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De bUlla credinta,APADOR-CH a examinattextul proiectului Legii privind executarea
pedepselor~i a fonnulat in scris numeroaseobservatii ~i propuneri de imbunatatire,in
confonnitate cu exigentele din reglementarile intemationale In materia apararii
drepturilor omului.
Aceste observatii ~i propuneri s-au materializatintr-un material scris de 7 file pe care
APADOR-CH I-a predatMinisterului Justitiei la data de 17 mai 2004, deci In tennenul
de 10 zile fixat de Ministerul Justitieiprin anuntuldin 7 mai 2004.
Materialul scris Intocmit de APADOR-CH a fost inregistratla Ministerul Justitiei cu fir.
1293/89din 17 mai 2004.
Ulterior, APADOR-CH a constatatca degeabaa intocmit ~i transmisla Minsterul Justitiei
observatiile ~i propunerile sale. AceastadeoareceMinisterul Justitiei nu a mai a§teptat
nici macarexpirareatennenului de 10 zile pentruobservatii~i propuneripe caresingur11
fixase ~i 11comunicaseprin anuntuldin 7 mai 2004 ~i a trimis la Guvem,In mai putin de
0 saptamanade la publicare,proiectul Legii privind executareapedepselor.
La data de 14 mai 2004, proiectul Legii privind executareapedepselorse afla deja la
Guvem, trimis de Ministerul Justitiei cu Incalcareatennenelor~i procedurilordin Legea
fir. 52/2003.La aceea§idata, 14 mai 2004,proiectul a fost adoptatIn ~edintade Guvem.
Proiectul a fost trimis apoi de Guvem, prin adresanr. E 179 din 18 mai 2004, la 8enat,
undea fost inregistratcu fir. L 368 din 19 mai 2004.
Potrivit Legii fir. 52/2003,cetatenii ~i asociatiile au dreptul ~i chiar trebuie stimulati sa
participe efectiv "in procesul de elaborare a proiectelor de acte normative" (art. 1 al. 2
lit. b, art. 2 lit. b din Legeafir. 52/2003).
Faza "elaborarii de acte normative" este 0 faza preliminara dezbateriiparlamentarea
acestor proiecte ~i nu poate fi inlocuita sau confundata sau redusa la dezbaterea
parlamentaraa proiectelor. Legiuitorul a definit in art. 3 lit. c din Legea fir. 52/2003
notiunea de "elaborare de acte normative" ca fiind; ,.procedurade redactare a unui
project de act normativ anterior suDuneriisore adoDtare".
Deci, ceea ce a unnarit legiuitorul prin adoptareaLegii fir. 52/2003 a fost tocmai ca
dezbatereapublica a unui proiect de lege sa nu inceapaabia in faza parlamentara,ci cu
mult inaintea acesteia,respectivchiar inainte de definitivareaproiectului ce va fi supus
adoptarii.
In acest gens,In art. 6 al. 2 din Legea nr. 52/2003 se prevedeca anuntul ~i textul
proiectului actului nonnativ vor fi publicate cu eel putin 30 zile inainte de supunerea
spre analiza, avizare ~i adoptare de catre autoritaple publice.
Potrivit art. 6 al. 4 din Legea nr. 52/2003,in cadrul tennenuluide 30 zile, cat trebuiesa
durezeobligatoriu publicareaproiectului, trebuiefixat un tennende minimum 10 zile in
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care autoritatea care a publicat proiectul va primi in scris propuneri, sugestii sau opinii cu

..

privire la proiectul de act normativ supusdezbateriipublice.

In spe~a,deoareceMinisterul Justi~iei a publicat anuntul ~i textul proiectului Legii privind
executareapedepselor la data de 7 mai 2004, termenul de 30 zile dupa care putea trimite
Guvemului proiectul expira la 7 iunie 2004. Deci, doar incepand cu 8 iunie 2004
Ministerul Justipei putea trimite in mod legal Guvernului acest project. Dupa cum
am aratat anterior, acest proiect era deja trimis la Guvem la data de 14 mai 2004, la
numai 0 saptamanade la data publicarii pe site-ul Ministerului Justi~iei.
Mai mult, Ministerul Justi~iei nu a respectat nici macar termenul de 10 zile pe care il
stabilise, conform art. 6 al. 4 din Legea ill. 52/2003, pentru comunicarea in scris a
observa~iilor ~i propunerilor. Prin aceasta,Ministerul Justi~iei a incalcat ~i art. 6 al. 6 din
Legea ill. 52/2003, potrivit caruia: ,'proiectu/ de act normativ se transmite spre analiza §i
avizare autoritali/or pub/ice interesate numai dupa definitivare, pe baza observafiilor ~i
propunerilor formulate potrivit a/in. (4)".
Graba nejustificata ~i vadit nelegala cu care au ac~ionat atat Ministerul Justi~iei, cat ~i
Guvemul Romaniei, de a "arunca" proiectul de lege la Parlament, are consecin~aevidenta
de a impiedica realizarea scopului Legii ill. 52/2003, mai precis de a elimina participarea
publicului la faza elaborarii proiectului actului normativ.
Daca era suficienta dezbatereaparlamentara a unui proiect de act normativ, atunci Legea
ill. 52/2003 nu ar fi fost adoptata, intrucat, repetam, ea reglementeaza 0 faza prealabila
dezbaterii parlamentare, respectiv faza elaborarii proiectului actului normativ ce urmeaza
apoi sa fie dezbatut in Guvem ~i in Parlament.
Dar, atata vreme cat Legea ill. 52/2003 a fost adoptata, ea trebuie ~i respectata, iar
Ministerul Justi~iei ~i Guvemul ar trebui sa fie printre primele exemple oferite opiniei
pub lice de ceea ce inseamna respectarea unei legi. In spe~a, Ministerul Justi~iei ~i
Guvemul soot exemple semnificative doar a ceea ce inseamna incalcarea flagranta a legii.
De asemenea,conduita celor doua autorita~i, pentru care respectareaintocmai a unei legi
inseamna 0 complica~ie inutila, nu face decat sa confirme dispretul ~i arogan~acu care
acestea ii trateaza, in mod constat, pe ceta~eni, individual sau in diversele forme
asociative.
APADOR-CH nu a alocat un segment important de timp ~i resurse in acest caz ~i nu a
redactat in scris cele 7 pagini de observa~ii ~i propuneri doar pentru a-~i exersa spiritul
critic intr-un spa~iu abstract, al "artei pentru arta", ci pentru a participa efectiv, intr-un
prezumat stat de drept, la exercitarea unui drept concret ce i-a fost conferit de Legea ill.
52/2003 ~i care i-a fost incalcat in mod vadit de cele doua autorita~i.
In consecin~a,va solicitam sa lua~i toate masurile necesare pentru a repara ~i restabili
dreptul nostru, prev8zut de Legea nr. 52/2003 ~i incalcat de dv., de a fi consulta~i ~i de a
participa efectiv la elaborarea proiectelor de acte normative, in spe~a, la elaborarea
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proiectului de Legeprivind executareapedepselor.
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Pentru aceasta,considerarnca estenecesar,eel putin, ca proceduraprevazutade Legea
nr. 52/2003referitoarela proiectul Legii privind executareapedepselorsa fie rerncutade
dv., cu strictarespectarea acesteilegi.
De asemenea,va solicitarn ca, In conformitate cu art. 14 din Legea nr. 52/2003, sa
sanctionatifunctionarii publici vinovati de IncalcareaLegii nr. 52/2003,urmand sa ne
comunicatinumelepersoanelor~i sanctiunileaplicate.
In situatia In care nu yeti dispune masurile de remedierenecesare,ne yom adresa
instanteidejudecata.

9 iunie 2004

Consiliul de conducereal APADOR-CH
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