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NOTĂ DE FUNDAMENTARE 

 

 

Secţiunea 1  

Titlul proiectului de act normativ 

 

HOTĂRÂRE 

 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Reabilitarea 

prin consolidare, extindere și reconfigurare interioară a sediului administrativ al Înaltei Curți 

de Casație și Justiție, str. Batiștei, nr. 25, sector 2, municipiul București” 

 

Secţiunea a 2-a  

Motivul emiterii actului normativ 

 

2.1. Sursa 

proiectului de act 

normativ 

Obiectivul de investiții se realizează în cadrul „Programului naţional de 

construcţii de interes public sau social”, subprogramul „Alte obiective de interes 

public sau social în domeniul construcțiilor”, de către Ministerul Dezvoltării, 

Lucrărilor Publice și Administrației, prin Compania Naţională de Investiţii 

"C.N.I." - S.A., conform prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 25/2001 

privind înfiinţarea Companiei Naţionale de Investiţii „C.N.I.” – S.A., aprobată 

cu modificări prin Legea nr. 117/2002, cu modificările şi completările ulterioare 

și ale Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările și 

completările ulterioare. 

Obiectivul de investiții este inclus în Lista Sinteză a obiectivelor de 

investiții din Subprogramul „Alte obiective de interes public sau social în 

domeniul construcțiilor”, aprobată prin Ordinul ministrului lucrărilor publice, 

dezvoltării și administrației nr. 2369/2020, cu modificările și completările 

ulterioare, la poziția 880. 

2.2.Descrierea 

situaţiei actuale 

  

Prezenta investiție se încadrează în programul de reabilitare, modernizare 

și extindere a infrastructurii pentru justiție, derulat de Ministerul Dezvoltării prin 

Compania Națională de Investiţii S.A. 

Înalta Curte de Casație și Justiție își desfășoară activitatea într-o clădire 

total improprie nevoilor sale instituționale, situată în str. Batiștei, nr. 25, sector 

2, municipiul București. Imobilul a fost declarat de utilitate publică de interes 

național prin Hotărârea Guvernului nr. 457/1998 și atribuit în administrare 

Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, în vederea asigurării spaţiilor necesare 

desfăşurării activităţii, prin Hotărârea Guvernului nr. 1107/2011. 

Clădirea actuală a fost adaptată nevoilor specifice ale unei instanțe de 

judecată, dar nu a fost proiectată în acest scop, astfel încât ea nu a reușit să ofere 

din punct de vedere spațial soluția adecvată pentru o astfel de activitate și nu a 

reușit să ofere un spațiu adecvat desfășurării activității instanței care, spre 

deosebire de toate celelalte instanțe de judecată, are funcții proprii, exclusive, 

specifice:  

- funcția de unificare a practicii judiciare – activitate care implică reunirea 

în formațiuni de judecată speciale, a judecătorilor din mai multe secții, analize 

și studii realizate împreună, presupune aparat tehnic de specialitate suplimentar 

care să ofere documentarea juridică necesară realizării acestei activități, 

presupune o bază de documentare amplă, etc.; 

- funcția de reprezentare – fiind sub acest aspect instanța care pe de o parte 

reprezintă puterea judecătorească atât în raporturile inter-instituționale cu 

celelalte puteri ale statului, cât și în relațiile în plan internațional, primind în mod 

curent delegații ale unor organizații internaționale în care deține calitatea de 

membru, ale altor instanțe supreme sau ale instanțelor internaționale, ale altor 

organisme şi instituții internaționale cu preocupări în domeniul justiției. 
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Din punct de vedere al disponibilității de spațiu pentru organigrama 

complexă a instituției, suprafața disponibilă pentru birouri este în prezent 

insuficientă, motiv pentru care, la acest moment, Instituția este forțată să 

comaseze departamente și nu poate angaja personal suplimentar, atât de necesar. 

Înalta Curte de Casație și Justiție a ajuns la o capacitate de 579 posturi, față de 

cele 270 luate în calcul la momentul preluării sediului din Strada Batiștei. Astfel, 

densitatea angajaților în birourile conexe, reprezentând aproximativ 70% din 

suprafață totală de birouri, a crescut, scăzând către o cotă medie de 3.5 

mp/persoană. 

Nevoia suplimentară de spațiu se justifică şi prin volumul ridicat al 

activității acestei instanțe (aproximativ 25000 de cauze în 2021) şi, implicit, de 

părți, la care se adaugă avocați, martori, experți, interpreți, presă, alte persoane 

interesate. 

În plus față de lipsa de spațiu pentru posturile de lucru, care este principala 

necesitate cu care se confruntă Înalta Curte de Casație și Justiție, instituției îi 

lipsesc și săli de ședințe, pentru magistrați, fiind necesară cel puțin o sală de 100 

mp. 

Cu privire la imobil, au fost identificate o serie de neconformități care 

îngreunează activitatea și funcționarea instituției, respectiv:  

- Scara de acces către subsol 2, amplasată sub scara monumentală nord, nu 

asigură înălțimile de trecere conforme și nu are trepte alcătuite conform pentru 

circulația curentă a persoanelor. Evacuarea din subsol către curtea de lumină 2 

nu asigură înălțimi conforme de trecere. Scara 4 – acces subsol 2, nu asigură 

înălțimi de trecere conforme.  

- La fațade, olanele ce acoperă cornișele etajelor 3 și 4 sunt în prezent 

ancorate precar, căzând ocazional pe trotuar, punând în pericol siguranța 

trecătorilor. Se poate inventaria la acest capitol și situația copertinelor metalice 

improvizate, cu fixări de calitate necunoscută, expuse intemperiilor, ce se pot 

degrada în continuare până la punctul cedării. 

- La căi de evacuare: Ambele case de scară debușează la parter către atrium, 

nu spre exterior, evacuarea persoanelor către exterior făcându-se prin holul de 

acces pe distanțe de 15 și respectiv 30 metri. Vestibulele au uși monumentale ce 

se deschid către interior, dificil de remontat cu deschidere pe sensul de evacuare. 

Ambele case de scări au continuare nedelimitată către subsoluri. La subsolul 2, 

circulația către scara 1 este obturată de amenajarea spațiilor IT. 

- La atrium: Secțiunea atriumului pe ultimele nivele este mai mică decât 

cea pentru care se aplică condițiile uzuale, fiind necesare, conform normativului, 

măsuri compensatorii, în condițiile în care pereții culoarelor etajelor 1-5 au 

ferestre către atrium, din lemn, cu ochiuri mobile. 

- La învecinarea cu alte corpuri de clădire: Către imobilul vecin aflat la est, 

există ferestre în curtea de lumină supraterană. Acestea sunt considerate goluri 

în peretele antifoc existent, urmând ca ferestrele aflate la distanțe mai mici decât 

cele reglementate să se înlocuiască cu elemente rezistente la foc. 

- La separarea unor spații cu risc mare de incendiu, separarea unor spații 

tehnice, separarea față de subsoluri. Nu au fost identificate uși rezistente la foc 

către: arhive, centrala termică, tabloul electric, camera gospodăriei de incendiu, 

nu au fost identificate uși rezistente la foc la separarea scărilor supraterane față 

de subsoluri. 

- Controlul fumului în subsolul 1, dar și în subsolul 2, în cazul arhivei 

adăpostite temporar în adăpostul ALA, există spații de depozitare (arhive) care 

au suprafață mai mare de 36 mp, ce nu beneficiază de posibilitatea evacuării 

controlate a fumului. 

- Iluminarea naturală a spațiilor: majoritatea birourilor beneficiază de 

ferestre către exterior și un nivel de iluminare naturală satisfăcător. Birourile 

centrale, cu deschidere către atrium, la etajele 2-5, își iau lumina naturala din 
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acest spațiu. Birourile de la etajele 2 și 3 se află sub nivelul cupolei decorative, 

nivelul de iluminare fiind mult diminuat de aceasta, fiind necesară în general 

menținerea în funcțiune a iluminatului artificial pe întreaga perioada a zilei. De 

asemenea, nivelul de iluminare naturală a atriumului, hol parter și culoare 

mezanin, etaje 1-3 suferă din cauza cupolei, fiind necesară menținerea 

permanentă în funcțiune a sistemului de iluminare artificială. 

- Izolarea termică a clădirii este sub normele curente, nivelul de izolare de 

1.75 mpK/W la pereți recomandat pentru clădiri administrative nefiind asigurat 

în nicio situație. Rezistența termică a pereților este estimată la 1 mpK/W. De 

asemenea, nu există straturi izolante nici la: pereți subsol (nu există acte 

privitoare la existență acestora, nu au fost executate investigații), placa peste etaj 

5, șarpantă, terase peste etaje 4 și 3. 

- Nivelul de izolare fonică al ferestrelor este diminuat de degradarea 

acestora, iar efectul izolant al tâmplăriilor este zădărnicit de nevoia deschiderii 

pentru aerisirea spațiilor.  

- Finisaje exterioare: afecțiuni de profunzime minore – fisuri locale, micro-

fisuri ale tencuielilor, ciobituri ale unor profile decorative, murdărire cu praf, 

zone afectate de umezeală, la tencuieli și placări cu similipiatra, decojiri ale 

vopsitoriilor, clivaje de suprafață. 

- Finisaje interioare: uzura finisajelor în spațiile de birouri, dar și în spații 

reprezentative și săli de ședințe, fără degradări care să afecteze utilizarea 

spațiilor, cu unele excepții: casete îndepărtate (lipsă) ale tavanelor casetate (cu 

instalații aparente), tavane deformate în urma unor inundații anterioare, finisaje 

improprii în spațiile din subsol. În unele birouri există prelungitoare pentru 

alimentarea echipamentelor IT, situația fiind considerată neconformă, ținând 

cont de regimul de utilizare.  

- Tâmplarii exterioare și rulouri: decojire a vopsitoriei exterioare, 

mecanisme gripate la rulouri în proporție de 80%. 

- Tâmplarii interioare: uzuri specifice perioadei de utilizare la ușile 

furniruite de la etajele supraterane, nivel de uzură avansat și defecțiuni la 

tâmplării subsoluri. 

- Accesul către arhive, transportul documentelor: documentele adăpostite 

în arhivele situate la subsol sunt accesate frecvent, fiind necesară transportarea 

acestora dinspre și către arhiva. Traseul către subsol 1 se face pe scara 1 și pe 

scara centrala (rampe sub scările monumentale) în timp ce, către subsol 2, traseul 

continua doar pe zona centrală, pe o rampă de scară impropriu alcătuită. 

Transportul pe verticală al documentelor dinspre subsoluri se face pe brațe, 

neexistând echipamente de transport. De la parter, după înregistrare, 

documentele sunt transportate mai departe către etaje, cu ascensorul 1. Instituția 

necesită o soluție pentru transportul automatizat al documentelor dinspre 

subsoluri către parter sau neîntrerupt către restul clădirii. 

- Ierarhizarea și separarea unor spații de lucru: spațiile de lucru pentru 

judecători sunt presărate între birourile etajelor inferioare. Ținând seama de 

natura activității acestora, ce presupune un grad sporit de confidențialitate, se 

solicită ca judecătorilor sa le fie dedicate birouri, preferabil individuale, însă de 

maximum 2 persoane, ferite de zonele cu flux mare de persoane, ușor de 

securizat. 

- Utilizarea duală a bibliotecii: Spațiul bibliotecă, aflat la etajul 1, fațada 

nord, adăpostește deopotrivă, intre rafturile pentru cărți, și birouri ale angajaților.  

- Lipsa sălilor de ședință: dezbaterea cazurilor necesită spații dedicate, 

diferite de sălile de judecată, pentru ședințe la care pot participa intre 3 și 25 

judecători, spațiu care nu există în prezent. 

- Acces pentru intervenții tehnice: Pentru accesul către subsol, în cazul 

intervențiilor de reparații /înlocuiri la Centrala Termică / Gospodărie de apă / 

TEG, nu există o cale facilă de acces, cu lățimi suficiente de trecere. La faza PT 
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se va evalua posibilitatea strămutării camerei TEG, astfel încât spațiile tehnice 

să fie izolate și grupate. 

 2.3. Schimbări 

preconizate 

Prin realizarea investiției se realizează asigurarea unei suprafețe cât mai mari 

pentru birouri, nevoia extinderii suprafeței utile pentru birouri fiind principala 

necesitate cu care se confruntă Înalta Curte de Casație și Justiție, precum și 

cerința de bază care generează prezenta investiție; asigurarea unei săli 

multifuncționale;   asigurarea  unei circulații funcționale, în special în sensul 

facilitării accesului la cele 2 nivele ale subsolului clădirii. În prezent, 

transportarea documentelor către și dinspre arhiva aflată la subsolurile 1 și 2 este 

anevoioasă și presupune parcurgerea scărilor existente, de multe ori cu cantități 

semnificative de documente, transportate în containere sau cărucioare. Este 

necesară asigurarea unei conexiuni funcționale cu sisteme de transport  ascensor. 

Cum implementarea unui nou ascensor către subsol nu este posibilă din punct 

de vedere al conformării clădirii, se impune continuarea cursei ascensorului 2 

până la nivelul subsolului 1, după caz cu identificarea unei soluții comode de 

conexiune și cu spațiile subsolului 2. 

În urma implementării investiției se urmăresc obiectivele: 

-creșterea capacității operative a ICCJ; 

-îmbunătățirea condițiilor de lucru, prin creșterea suprafeței de birouri și 

redistribuirea posturilor existente; 

-diminuarea costurilor de operare, cu efect direct în reechilibrarea bugetului în 

favoarea susținerii activității de bază; 

-corectarea unor aspecte de neconformitate în ceea ce privește siguranță în 

exploatare și siguranța la foc; 

-creșterea eficienței energetice a clădirii;  

-reabilitarea fațadelor în vederea conservării imobilului istoric. 

Clădirea este realizată cu sistem de cadre și planșee din beton armat, 

alcătuite conform concepției și normelor perioadei realizării (1935-1937). În 

urma consolidării, construcției i-a fost adăugat un tub central de pereți cuplați 

din beton armat. Nu sunt menționate alte lucrări de consolidare, fiind însă 

probabil ca grinzile radiale de peste etajul 4 să fi fost consolidate cu această 

ocazie, acestea având înălțimi de 90 cm (conform măsurătorilor conturului 

tencuit), spre deosebire de planul de releveu din anul 1998, unde sunt figurate 

grinzi de 50 cm. Conform expertizei tehnice, imobilul nu prezintă deficiențe care 

să impună lucrări de consolidare, fiind încadrat în clasa de risc seismic Rs III. 

Din punct de vedere al securității la incendiu sunt asigurate condițiile 

constructive necesare încadrării în gradul II de rezistență la incendiu, nefiind 

necesare intervenții în acest sens. Gradul de rezistenţa II la incendiu se va păstra, 

lucrările de etajare propunând elemente constitutive cu performanțe conforme.  

Alcătuirea și dispunerea căilor de evacuare asigură evacuarea utilizatorilor 

de pe nivele (către casele de scări) în condiții conforme. De asemenea scările (și 

culoarele de nivel) pot prelua fluxurile de evacuare rezultate, nefiind necesare 

măsuri de intervenție din acest punct de vedere.  

În ceea ce privește instalațiile de detecție, acestea sunt considerate conforme, 

însă se vor supune unor intervenții de modernizare odată cu lucrările interioare 

propuse. În mod similar, instalația de stingere incendii – hidranți interiori – se 

va moderniza în urma intervenției, însă modul actual de dispunere a hidranților 

este considerat conform. Suplimentar, conform solicitărilor din Aviz de 

securitate la incendiu I.S.U. București - Ilfov nr. 560/22/SU-B-IF-A-

SI/27.09/2022, se prevede o gospodărie proprie pentru hidranți exteriori. 

Aceasta se realizează în subteran, în curtea posterioară, incluzând atât rezervorul 

cât și o cameră tehnică pentru pompe, distinctă de cea pentru hidranți interiori. 

Conform prevederilor în vigoare privind protecția civilă, imobilul fiind 

existent, nu se supune obligației de a avea în alcătuire un adăpost de apărare 

civilă, însă acesta beneficiază deja de un astfel de spațiu. Suprafața disponibilă 
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în subsolul 2 este de 150 mp, fiind sub necesarul normat (= ~ 400 mp). Subsolul 

ALA nu respecta în totalitate prevederile normativului P102, nefiind prevăzut 

cu SAS de acces, tunel de evacuare și nici instalații specifice. 

 

Durata de proiectare a obiectivului de investiții este de 3 luni. 

Durata de execuție a obiectivului de investiții este de 15 luni. 

 

Capacități: 

• Suprafață construită                    (Ac)ː 976,00 mp 

• Suprafață desfășurată totală        (Ad)ː 7817,40 mp 

• Regim de înălțime                              2S+P+M+6E 

Categoria şi clasa de importanţă; 

⮚ Categoria de importanță - B - (conform HG nr. 766/1997) 

⮚ Clasa de importanță  II - (conform Codului de proiectare seismică P100/1 – 

2013, cu modificările și completările ulterioare) 

⮚ Risc de incendiu: “mic”(suprateran), ”mare” (suprateran) / grad de rezistență 

la foc II 

 

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI:  

 

Valoarea totală a investiției, inclusiv TVAː                       mii lei           94.674

              din care C+M                       mii lei           47.511 

Valoarea finanțată de M.D.L.P.A. prin "CNI"- SA         mii lei          94.556 

                        din care C+M                                                mii lei           47.511 

Valoarea finanțată de Înalta Curte de Casație și Justiție   

                                                                                              mii lei               118 

                        din care C+M                                               mii lei                   0 

 

(în prețuri valabile la data de 18.07.2022, 1 euro = 4 ,9390 lei) 

 

Eşalonare invesţiţie:           INV / C+M   

- Anul I                                       INV mii lei 69.626 

                             C+M mii lei 39.314 

   

- Anul II                                      INV mii lei 25.048 

                             C+M mii lei 8.197 

 

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administraţiei va asigura finanțarea 

cheltuielilor aferente realizării obiectivului de investiții prin Programul național 

de construcții de interes public sau social derulat de „C.N.I.” – S.A. în 

conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 25/2001 privind 

înfiinţarea Companiei Naţionale de Investiţii „C.N.I.” – S.A., aprobată cu 

modificări prin Legea nr. 117/2002, cu modificările şi completările ulterioare.   

Înalta Curte de Casație și Justiție va finanța, conform legii, cheltuieli în sumă de 

118 mii lei, aferente corectării și actualizării informațiilor cadastrale, precum și 

taxelor necesare obținerii de avize, acorduri şi autorizații, cheltuieli aprobate 

prin Ordinul Președintelui Înaltei Curți de Casație și Justiție nr. 245/05.10.2022 

. 

Documentația tehnico-economică a fost supusă avizării în Consiliul Tehnico-

Economic al M.D.L.P.A., fiind emis avizul nr. 180/203 din 01.11.2022 și în 

Consiliul Interministerial de Avizare Lucrări Publice de Interes Naţional şi 

Locuinţe, fiind emis avizul nr. 83 din 24.11.2022. 

Sumele din anexa la prezentul proiect sunt calculate prin rotunjire la un leu, prin 

neglijarea fracţiunilor de până la 50 de bani inclusiv şi majorarea la leu a 
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fracţiunilor ce depăşesc 50 de bani, cu unele excepții în vederea asigurării relației 

matematice dintre sume. 

2.4. Alte informaţii Nu au fost identificate. 

 

 

Secţiunea a 3-a 

Impactul socioeconomic 

3.1. Descrierea generală a 

beneficiilor și costurilor 

estimate ca urmare a 

intrării în vigoare a actului 

normativ 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

3.2. Impactul social Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

3.3. Impactul asupra 

drepturilor și libertăților 

fundamentale ale omului 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

3.4. Impactul 

macroeconomic 

 

3.4.1. Impactul asupra 

economiei și asupra 

principalilor indicatori 

macroeconomici 

 

3.4.2. Impactul asupra 

mediului concurențial și 

domeniului ajutoarelor de 

stat 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

3.5. Impactul asupra 

mediului de afaceri 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

3.6. Impactul asupra 

mediului înconjurător 

Cu privire la proiect, Agenția pentru Protectia Mediului București a emis 

Decizia nr. 13721/14.06.2022 prin care s-a decis Clasarea notificării pentru 

că proiectul nu se supune procedurii de evaluare a impactului asupra 

mediului. 

3.7. Evaluarea costurilor și 

beneficiilor din 

perspectiva inovării și 

digitalizării 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

3.8. Evaluarea costurilor și 

beneficiilor din 

prespectiva dezvoltării 

durbile 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

3.9. Alte informaţii 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 (pe 5 ani) inclusiv informații cu privire la cheltuieli și venituri 

- Mii Lei 

Indicatori An 

curent 

Următorii 4 ani Media pe 5 ani 

 2022 2023 2024 2025 2026  

1 2 3 4 5 6 7 

4.1.Modificări ale 

veniturilor bugetare, 

plus/minus, din care: 

      

a) buget de stat, din 

acesta: 
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(i) impozit pe profit       

(ii) impozit pe venit       

b) bugete locale:       

(i) impozit pe profit       

c) bugetul asigurărilor 

sociale de stat 

      

(i) contribuții de 

asigurări 

      

d) alte tipuri de venituri       

4.2.Modificări ale 

cheltuielilor bugetare, 

plus/minus, din care: 

      

a) buget de stat, din 

acesta: 

      

(i) cheltuieli de 

personal 

      

  (ii) bunuri și servicii       

b) bugete locale       

(i) cheltuieli de personal       

(ii) bunuri și servicii       

c) bugetul asigurărilor 

sociale de stat: 

      

(i) cheltuieli de personal       

(ii) bunuri și servicii       

d) alte tipuri de cheltuieli       

4.3. Impact financiar, 

plus/minus, din care: 

      

a) buget de stat       

b) bugete locale       

4.4 Propuneri pentru 

acoperirea creșterii 

cheltuielilor bugetare 

      

4.5. Propuneri pentru a 

compensa reducerea 

veniturilor bugetare 

      

 4.6. Calcule detaliate 

privind fundamentarea 

modificărilor veniturilor 

și/sau cheltuielilor 

bugetare 

      

4.7. Prezentarea, în cazul 

proiectelor de acte 

normative a căror 

adoptare atrage 

majorarea cheltuielilor 

bugetare, a următoarelor 

documente: 

a) fișa financiară 

prevăzută la art.15 din 

Legea nr.500/2002 

privind finanțele publice, 

cu modificările și 

completările ulterioare 

însoțită de ipotezele și 
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metodologia de calcul 

utilizată; nu este cazul 

b) declarație conform 

căreia majorarea de 

cheltuială respectivă este 

compatibilă cu 

obiectivele și prioritățile 

strategice specificate în  

strategia fiscal-bugetară, 

cu legea bugetară anuală 

și cu plafoanele de 

cheltuieli prezentate în 

strategia fiscal-bugetară 

- nu este cazul 

4.8. Alte informații Finanțarea investiției se face de la bugetul de stat, prin bugetele Ministerului 

Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației și Înaltei Curți de Casație și 

Justiție, în limita sumelor aprobate anual cu această destinație, precum și din 

alte surse de finanțare legal constituite, conform programelor de investiții 

publice aprobate potrivit legii. 

 

Secţiunea a 5-a 

Efectele proiectului de act normativ asupra legislaţiei în vigoare 

 

5.1.Măsuri normative 

necesare pentru aplicarea 

prevederilor proiectului de 

act normativ: 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

5.2. Impactul asupra 

legislaţiei în domeniul 

achiziţiilor publice 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

5.3. Conformitatea 

proiectului de act normativ 

cu legislaţia UE (în cazul 

proiectelor ce transpun sau 

asigură aplicarea unor 

prevederi de drept UE) 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

5.3.1. Măsuri normative 

necesare transpunerii 

directivelor UE 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

5.3.2. Măsuri normative 

necesare aplicării actelor 

legislative UE 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

5. 4. Hotărâri ale Curții de 

Justiție a Uniunii Europene 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

5.5. Alte acte normative 

și/sau documente 

internaționale din care 

decurg angajamente 

asumte 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

5.6.Alte informaţii Nu au fost identificate 

 

Secţiunea a 6-a  

Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ 

6.1.Informaţii privind 

neaplicarea procedurii de 

Nu au fost identificate 
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participare la elaborarea 

actelor normative 

6.2. Informații privind 

procesul de consultare cu 

organizații 

neguvernamentale, institute 

de cercetare și alte  

organisme implicate 

Nu au fost identificate 

6.3. Informații despre 

consultările organizate cu 

autorităţile administraţiei 

publice locale,  

Nu au fost identificate 

6.4. Informații privind 

punctele de vedere/opinii 

emise de organisme 

consultative constituite prin 

acte normative 

Nu au fost identificate 

6.5.Informaţii privind 

avizarea de către: 

a)Consiliul Legislativ 

b)Consiliul Suprem de 

Apărare a Ţării 

c)Consiliul Economic şi 

Social 

d)Consiliul Concurenţei 

e)Curtea de Conturi 

Nu au fost identificate 

6.6.Alte informaţii Nu au fost identificate 

 

 

Secţiunea a 7-a 

Activităţi de informare publică privind elaborarea şi implementarea proiectului de act normativ 

7.1.Informarea societăţii 

civile cu privire la 

necesitatea elaborării 

proiectului de act normativ 

Prezentul proiect de act normativ respectă prevederile art. 7 alin. (13) din 

Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, 

republicată și a fost publicat în dezbatere publică pe pagina de internet a 

Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației în data de 

05.12.2022. În perioada alocată nu au fost primite observații și propuneri 

din partea celor interesați. 

7.2.Informarea societăţii 

civile cu privire la 

eventualul impact asupra 

mediului în urma 

implementării proiectului 

de act normativ, precum şi 

efectele asupra sănătăţii şi 

securităţii cetăţeanului sau 

diversităţii biologice 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

 

 

Secţiunea a 8-a. 

Măsuri privind implementarea, monitorizarea și evaluarea proiectului de act normativ 

 

8.1.Măsuri de punere în 

aplicare a proiectului de 

act normativ  

Nu au fost identificate 

8.2.Alte informaţii Nu au fost identificate 
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Pentru considerentele de mai sus, am elaborat prezentul proiect de Hotărâre a Guvernului pentru 

aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Reabilitarea prin consolidare, 

extindere și reconfigurare interioară a sediului administrativ al Înaltei Curți de Casație și Justiție, str. 

Batiștei, nr. 25, sector 2, municipiul București”, proiect care, în forma prezentată, a fost avizat de 

ministerele interesate și pe care îl supunem spre aprobare. 

 

 

 

 

 

 

 

Avizăm: 

VICEPRIM - MINISTRU 

KELEMEN HUNOR 

 

 

 

MINISTRUL FINANȚELOR 

 

ADRIAN CÂCIU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MINISTRUL DEZVOLTĂRII, PREȘEDINTELE ÎNALTEI CURȚI  

LUCRĂRILOR PUBLICE ȘI 

ADMINISTRAŢIEI 

 

CSEKE ATTILA 

 

DE CASAȚIE ȘI JUSTIȚIE 

 

 

CORINA-ALINA CORBU 
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