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Str. Nicolae Tonitza nr.8
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Bucure~ti

Stimate doamne ~i stimati domni,

Unnare reclamatiei dvs. referitoare la tennenul scuTt de desfa~urare
a procedurii de elaboraTe a proiectului Legii privind executareq
pedepselor, va comunicam unnatoarele:

Proiectul Legii privind executarea pedepselor face parte dintre
prioritatile Guvemului pentru aderarea la Uniunea Europeana. Fiind
necesara incheierea negocierilor de aderare in cursul acestui an, proiectul
trebuia finalizat cu celeritate.

Va asiguram, a~adar, ca nu s-a dorit excluderea reprezentantilor
societatii civile de la participarea la procesul de elaboraTe a actelor
nonnative ~i va asiguram ca urgenta manifestata in elaborarea acestui
proiect de lege a fost detenninata de imperativele incheierii procesului de
negociere cu Uniunea Europeana.

In ceea ce prive~te aprecierile dvs. referitoare la sanctiunile care ar
unna sa intervina in aceasta situatie, rata de cele aratate anterior, dar ~i
rata de prevederile Legii nr .52/2003 privind transparenta decizionala in
administratia publica, mentionam ca intrucat dispozitiile acestei legi nu
prevad sanctiuni pentru nerespectarea tennenelor prevazute in art.6 din
Legea nr.52/2003, acestea unneaza a fi calificate ca termene de
recomandare. A~adar, nerespectarea acestora nu poate avea ca erect
invalidarea procedurii de elaboraTe a actelor nonnative ori reluarea
procedurii de elaboraTe a proiectului Legii privind executarea pedepselor.

Dispozitiile art.14 din Legea nr .52/2003 stabilesc 0 singura
sanctiune, prevazand ca functionarul care impiedica, din motive contrare
legii, implicarea persoanelor interesate in procesul de elaboraTe a actelor
nonnative de interes public, comite 0 abatere disciplinara ~i se
sanctioneaza potrivit prevederilor Legii nr. 188/1999 privind Statutul
functionarilor publici. A~adar, in lipsa unor motive contrare legii, prin
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unnare in lipsa relei-credinte a functionarului, nu exista abatere

disciplinara.
Mentionam ~i faptul ca acei consilieri juridici care au participat la

elaborarea proiectului Legii privind executarea pedepselor nu mai
lucreaza in cadrul Ministerului Justitiei.

In ceea ce prive~te eforturile depuse de Apador - CH pentru a
fonnula observatii ~i propuneri in vederea imbunatatirii proiectului Legii
privind executarea pedepselor, va asiguram ca acestea nu au fost de
prisos. Ministerul Justitiei a inregistrat Comentariile Apador - CH cu
privire la proiectul Legii privind executarea pedepselor, la data de 17 mai
2004, sub nr.1293, unnand a Ie avea in vedere in cursul dezbaterilor

parlamentare asupra proiectului mentionat.

Co stima,
Director :~

dr. Ionel Didea
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