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Nr. 363

RAPORT
asupra proiectului de Lege privind protecţia martorilor.

În conformitate cu prevederile art.89 şi 107 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a
fost sesizată spre dezbatere în fond, în procedură de urgenţă, cu proiectul de Lege privind protecţia martorilor, transmis cu adresa nr.363 din 3
septembrie 2002, înregistrată sub nr.31/716 din 4 septembrie 2002.
Consiliul Legislativ a avizat favorabil proiectul de lege cu avizul nr.535 din 22 aprilie 2002.
În şedinţa din 27 iunie 2002, Senatul a adoptat proiectul de lege menţionat mai sus.
Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale a transmis avizul său favorabil nr.25/505 din 3
septembrie 2002, cu amendamente.
Iniţiativa legislativă supusă aprobării instituie norme privind asigurarea protecţiei şi asistenţei martorilor în procesele penale, a
căror viaţă, integritate corporală sau libertate sunt ameninţate pentru că deţin, furnizează sau urmează să furnizeze organelor judiciare informaţii
sau date care pot fi determinante în descoperirea autorilor unor infracţiuni grave sau foarte grave, precum şi în soluţionarea unor astfel de cauze.
Potrivit prevederilor art.60 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, comisia a examinat proiectul de lege menţionat mai sus în
şedinţele din 24 şi 25 septembrie 2002.
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Din numărul total al membrilor comisiei (24), au fost prezenţi la dezbateri 22 de deputaţi.
Au participat, în calitate de invitaţi, din partea Ministerului Justiţiei, doamna Cristina Tarcea - secretar de stat, doamna Nicoleta
Iliescu - consilier, iar din partea Ministerului de Interne, domnul Tătuţ Mihai - director adjunct la Direcţia juridică.
După dezbateri cu caracter general, s-a trecut la examinarea pe articole a iniţiativei legislative, concomitent cu examinarea
amendamentelor Comisiei pentru drepturile omului formulate în scris şi a amendamentelor formulate în cursul dezbaterilor de către deputaţii:
Ruxandra Florina Jipa, Emil Boc, Ştefan Cazimir, Ioan Timiş şi Cornel Ştirbeţ.
În concluzie, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaţilor, spre dezbatere şi
adoptare, proiectul de Lege privind protecţia martorilor cu amendamente admise, astfel cum reiese din Anexa nr.1 şi amendamente respinse,
astfel cum reiese din Anexa nr.2.
În raport de obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor organice.

ANEXA NR.1.
Nr.
Crt.
1.

Articol
(text iniţial)

Amendamente admise:
Text adoptat de comisie

Art.2. – În prezenta lege, termenii şi expresiile de
mai jos au următorul înţeles:
a) martorul este persoana care se află în
una din următoarele situaţii:
1. are calitatea de martor, potrivit Codului de
procedură penală şi, prin declaraţiile sale,
dezvăluie informaţii şi date cu caracter
determinant în aflarea adevărului cu privire la
infracţiuni grave sau care contribuie la
prevenirea producerii unor prejudicii deosebite
ce ar putea fi cauzate prin săvârşirea unor
astfel de infracţiuni ori la recuperarea acestora;

Motivare

Art.2. – În prezenta lege, termenii şi expresiile de Pentru acurateţe lexicală.
mai jos au următorul înţeles:
Pentru rigoare juridică.
a) martorul este persoana care se află în una
din următoarele situaţii:
1. are calitatea de martor, potrivit Codului de
procedură penală şi, prin declaraţiile sale,
dezvăluie informaţii şi date cu caracter
determinant în aflarea adevărului cu privire la
infracţiuni grave sau care contribuie la
prevenirea producerii unor prejudicii deosebite
ce ar putea fi cauzate prin săvârşirea unor astfel
de infracţiuni ori la recuperarea acestora;
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Nr.
Crt.

Articol
(text iniţial)

Text adoptat de comisie

persoana care, fără a avea o calitate procesuală
în cauză, prin informaţiile şi datele cu
caracter determinant contribuie la aflarea
adevărului în cauze privind infracţiuni grave
sau la prevenirea producerii unor prejudicii
deosebite ce ar putea fi cauzate prin săvârşirea
unor astfel de infracţiuni ori la recuperarea
acestora. În această categorie este inclusă şi
persoana care are calitatea de inculpat într-o
altă cauză;
3. persoana care se află în executarea unei
pedepse privative de libertate şi, prin
informaţiile şi datele cu caracter determinant
pe care le dezvăluie, contribuie la aflarea
adevărului în cauze privind infracţiuni grave
sau la prevenirea producerii unor prejudicii
deosebite ce ar putea fi cauzate prin săvârşirea
unor astfel de infracţiuni ori la recuperarea
acestora;
b) starea de pericol este situaţia în care se
află martorul, în sensul prevăzut la lit.a), membrii
de familie ori persoanele apropiate acestuia a
căror viaţă, integritate corporală sau libertate este
ameninţată, ca urmare a informaţiilor şi datelor
furnizate ori pe care au fost de acord să le
furnizeze organelor judiciare sau a declaraţiilor
sale;

2. persoana care, fără a avea o calitate procesuală
în cauză, prin informaţii şi date cu caracter
determinant contribuie la aflarea adevărului în
cauze privind infracţiuni grave sau la
prevenirea producerii unor prejudicii deosebite
ce ar putea fi cauzate prin săvârşirea unor astfel
de infracţiuni ori la recuperarea acestora. În
această categorie este inclusă şi persoana care
are calitatea de inculpat într-o altă cauză;

2.

3. persoana care se află în cursul executării unei
pedepse privative de libertate şi, prin
informaţiile şi datele cu caracter determinant pe
care le dezvăluie, contribuie la aflarea
adevărului în cauze privind infracţiuni grave sau
la
prevenirea producerii unor prejudicii
deosebite ce ar putea fi cauzate prin săvârşirea
unor astfel de infracţiuni ori la recuperarea
acestora;
b) starea de pericol este situaţia în care se
află martorul, în sensul prevăzut la lit.a), membrii
familiei sale ori persoanele apropiate acestuia a
căror viaţă, integritate corporală sau libertate este
ameninţată, ca urmare a informaţiilor şi datelor
furnizate ori pe care a fost de acord să le furnizeze
organelor judiciare sau a declaraţiilor sale;
c) martorul protejat este martorul, precum şi
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Motivare

Nr.
Crt.

Articol
(text iniţial)

Text adoptat de comisie

c) martorul protejat este martorul, precum
şi membrii de familie, ca şi persoanele apropiate
acestuia, care au fost incluse în Programul de
Protecţie a Martorilor, conform celor prevăzute
de prezenta lege;
d) membri de familie ai martorului protejat
sunt soţul sau soţia, părinţii şi copiii acestuia;
e) persoana apropiată martorului protejat
este persoana faţă de care martorul este legat prin
puternice legături afective;
f) Programul de Protecţie a Martorilor,
denumit în continuare Program, reprezintă
activităţile specifice desfăşurate de Oficiul
Naţional pentru Protecţia Martorilor, prevăzut în
art.3, cu sprijinul autorităţilor administraţiei
publice centrale şi locale, în scopul apărării vieţii,
integrităţii corporale şi sănătăţii persoanelor care
au dobândit calitatea de martori protejaţi, în
condiţiile prevăzute de prezenta lege;
g) măsurile urgente sunt activităţile
specifice temporare care pot fi desfăşurate de
unitatea de poliţie care cercetează cauza sau, după
caz, de organul care administrează locul de
deţinere, de îndată ce constată starea de pericol la
care este supus martorul;
h) infracţiunea gravă este infracţiunea care
face parte din una din următoarele categorii:

membrii de familie, ca şi persoanele apropiate
acestuia, incluse în Programul de Protecţie a
Martorilor, conform prevederilor prezentei legi;
d) membri de familie ai martorului protejat
sunt soţul sau soţia, părinţii şi copiii acestuia;
e) persoana apropiată martorului protejat
este persoana de care martorul este legat prin
puternice legături afective;
f) Programul de Protecţie a Martorilor,
denumit în continuare Program, reprezintă
activităţile specifice desfăşurate de Oficiul Naţional
pentru Protecţia Martorilor, prevăzut în art.3, cu
sprijinul autorităţilor administraţiei publice centrale
şi locale, în scopul apărării vieţii, integrităţii
corporale şi sănătăţii persoanelor care au dobândit
calitatea de martori protejaţi, în condiţiile prevăzute
de prezenta lege;
g) măsurile urgente sunt activităţile
specifice temporare care pot fi desfăşurate de
unitatea de poliţie care cercetează cauza sau, după
caz, de organul care administrează locul de
deţinere, de îndată ce constată starea de pericol la
care este expus martorul;
h) infracţiunea gravă este infracţiunea care
face parte din una din următoarele categorii:
infracţiunile contra păcii şi omenirii, infracţiunile
contra siguranţei statului sau contra siguranţei
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Motivare

Nr.
Crt.

Articol
(text iniţial)

Text adoptat de comisie

infracţiunile contra păcii şi omenirii, infracţiunile
contra siguranţei statului sau contra siguranţei
naţionale, terorismul, omorul, omorul calificat,
omorul deosebit de grav, infracţiunile privind
traficul de droguri şi traficul de persoane, spălarea
banilor, falsificarea de monede sau de alte valori,
infracţiunile privitoare la nerespectarea regimului
armelor şi muniţiilor, infracţiunile privitoare la
regimul materialelor nucleare sau al altor materii
radioactive, infracţiunile de corupţie, infracţiunile
contra patrimoniului care au produs consecinţe
deosebit de grave, precum şi orice altă infracţiune
pentru care legea prevede pedeapsa închisorii al
cărei minim special este de cel puţin 10 ani sau
mai mare;
i) Protocolul de protecţie reprezintă
înţelegerea confidenţială între Oficiul Naţional
pentru Protecţia Martorilor şi martorul protejat
privind protecţia şi asistenţa care trebuie acordate
martorului protejat, obligaţiile acestora, precum şi
situaţiile în care protecţia şi asistenţa încetează;
j) schema de sprijin cuprinde ansamblul
măsurilor de protecţie şi asistenţă luate cu privire
la fiecare martor protejat;
k) prejudiciul deosebit este orice
prejudiciu, cauzat prin infracţiune, care depăşeşte
echivalentul în lei a 50.000 euro;

naţionale, terorismul, omorul, omorul calificat,
omorul deosebit de grav, infracţiunile privind
traficul de droguri şi traficul de persoane, spălarea
banilor, falsificarea de monede sau de alte valori,
infracţiunile privitoare la nerespectarea regimului
armelor şi muniţiilor, infracţiunile privitoare la
regimul materialelor nucleare sau al altor materii
radioactive, infracţiunile de corupţie, infracţiunile
contra patrimoniului care au produs consecinţe
deosebit de grave, precum şi orice altă infracţiune
pentru care legea prevede pedeapsa închisorii al
cărei minim special este de cel puţin 10 ani sau mai
mare;
i) Protocolul de protecţie reprezintă
înţelegerea confidenţială între Oficiul Naţional
pentru Protecţia Martorilor şi martorul protejat
privind protecţia şi asistenţa care trebuie acordate
martorului protejat, obligaţiile acestora, precum şi
situaţiile în care protecţia şi asistenţa încetează;
j) schema de sprijin cuprinde ansamblul
măsurilor de protecţie şi asistenţă luate cu privire la
fiecare martor protejat;
k) prejudiciul deosebit este orice prejudiciu,
cauzat prin infracţiune, care depăşeşte echivalentul
în lei a 50.000 euro;
l) grupul sau organizaţia criminală
reprezintă grupul structurat, alcătuit din trei sau mai
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Motivare

Nr.
Crt.

2.

Articol
(text iniţial)

Text adoptat de comisie

l) grupul sau organizaţia criminală
reprezintă grupul structurat, alcătuit din trei sau
mai multe persoane care există de o anumită
perioadă de timp şi acţionează în înţelegere, în
scopul săvârşirii uneia sau mai multor infracţiuni
grave, pentru a obţine, direct sau indirect, un
avantaj financiar sau de altă natură.

multe persoane care există de o anumită perioadă de
timp şi acţionează în înţelegere, în scopul săvârşirii
uneia sau mai multor infracţiuni grave, pentru a
obţine, direct sau indirect, un avantaj financiar sau
de altă natură.

Motivare

Art.3. – (1) În cadrul Ministerului de Interne şi în
subordinea Inspectoratului General al Poliţiei se
înfiinţează Oficiul Naţional pentru Protecţia
Martorilor, denumit în continuare O.N.P.M., la
nivel de direcţie.

Autorii amendamentelor: dep. Ruxandra Florina
Jipa şi dep. Ştefan Cazimir
Art.3. – (1) În cadrul Ministerului de Interne şi în Pentru acurateţe lexicală.
subordinea Inspectoratului General al Poliţiei se
înfiinţează Oficiul Naţional pentru Protecţia
Martorilor, denumit în continuare O.N.P.M., la
nivel de direcţie.

(2) O.N.P.M. are următoarele atribuţii:
a) primeşte propunerile de includere în
Program şi ordonanţa, respectiv încheierea,
prevăzute la art. 8, după caz;
b) ia toate măsurile necesare în vederea
implementării
Programului
şi
urmăreşte
realizarea acestuia în cele mai bune condiţii;
c) desemnează o persoană de legătură între
martorul protejat şi O.N.P.M., precum şi o altă
persoană nominalizată în Protocolul de protecţie,
care să asigure această legătură în situaţii critice;
d) încheie Protocolul de protecţie cu
fiecare martor protejat şi întocmeşte şi

(2) O.N.P.M. are următoarele atribuţii:
a) primeşte propunerile de includere în
Program şi ordonanţa, respectiv încheierea,
prevăzute la art. 8, după caz;
b) ia toate măsurile necesare în vederea
introducerii Programului şi urmăreşte realizarea
acestuia în cele mai bune condiţii;
c) desemnează o persoană de legătură între
martorul protejat şi O.N.P.M., precum şi o altă
persoană nominalizată în Protocolul de protecţie,
care să asigure această legătură în situaţii critice;
d) încheie Protocolul de protecţie cu fiecare
martor protejat şi întocmeşte şi introduce Schema
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Nr.
Crt.

3.

Articol
(text iniţial)

Text adoptat de comisie

implementează Schema de sprijin a acestuia;
e) organizează o bază de date proprie, în
care implementează, stochează şi prelucrează
propunerile de includere în Program;
f) asigură confidenţialitatea deplină a
informaţiilor şi datelor gestionate;
g) gestionează, cu aprobarea ministrului de
interne, fondurile băneşti necesare implementării
Programului, primite de la bugetul de stat, precum
şi din programele de finanţare externă.
(3) Fondurile băneşti necesare pentru
implementarea Programului vor fi incluse într-un
capitol distinct al bugetului Ministerului de
Interne, cu denumirea „Fonduri pentru Programul
de protecţie a martorilor”.

de sprijin a acestuia;
e) organizează o bază de date proprie, în
care introduce, stochează şi prelucrează
propunerile de includere în Program;
f) asigură confidenţialitatea deplină a
informaţiilor şi datelor gestionate;
g) gestionează, cu aprobarea ministrului de
interne, fondurile băneşti necesare introducerii
Programului, primite de la bugetul de stat, precum
şi din programele de finanţare externă.
(3) Fondurile băneşti necesare pentru
introducerea Programului vor fi incluse într-un
capitol distinct al bugetului Ministerului de Interne,
cu denumirea „Fonduri pentru Programul de
protecţie a martorilor”.

Art.4. – (1) Includerea unei persoane în
Program se poate realiza numai dacă sunt
îndeplinite, cumulativ, următoarele condiţii:
a) persoana are calitatea prevăzută la art.2
lit.a), d) sau e);
b) persoana se află în stare de pericol, în
sensul art.2 lit.b);
c) există o propunere motivată din partea
organelor abilitate.
(2) Poate fi inclusă în Program o persoană

Autorul amendamentului: dep. Ştefan Cazimir
Art.4. – (1) Includerea unei persoane în Pentru evitarea repetiţiei
Program se poate realiza numai dacă sunt conjuncţiei "sau".
îndeplinite, cumulativ, următoarele condiţii:
a) persoana are calitatea prevăzută la art.2
lit.a), d) sau e);
b) persoana se află în stare de pericol, în
sensul art.2 lit.b);
c) există o propunere motivată din partea
organelor abilitate.
(2) Poate fi inclusă în Program o persoană
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Motivare

Nr.
Crt.

Articol
(text iniţial)

Text adoptat de comisie

Motivare

care are, într-o altă cauză, calitatea de:
care are, într-o altă cauză, calitatea de:
a) organizator sau conducător de grup sau
a) organizator ori conducător de grup sau
organizaţie criminală;
organizaţie criminală;
b) instigator sau autor al infracţiunii de
b) instigator ori autor al infracţiunii de
omor, omor calificat sau omor deosebit de grav.
omor, omor calificat sau omor deosebit de grav.
4.

Art.6. - Propunerea de includere în Program
trebuie să cuprindă:
a) informaţiile referitoare la cauza penală
respectivă;
b) datele personale ale martorului;
c) datele şi informaţiile furnizate de
martor, precum şi caracterul determinant al
acestora în aflarea adevărului;
d) circumstanţele în care martorul a intrat
în posesia datelor şi a informaţiilor furnizate sau
pe care le va furniza;
e) orice elemente care pot evidenţia starea
de pericol în care se află martorul;
f) estimarea posibilităţilor de recuperare a
prejudiciului cauzat prin infracţiune;
g) persoanele care au cunoştinţă despre
datele şi informaţiile deţinute de martor şi despre
faptul că acesta le-a furnizat organelor judiciare
sau că are intenţia de a le furniza;
h) o evaluare a profilului psihologic al

Autorul amendamentului: dep. Ştefan Cazimir
Art.6. - Propunerea de includere în Program trebuie Pentru acurateţe lexicală.
să cuprindă:
a) informaţiile referitoare la cauza penală
respectivă;
b) datele personale ale martorului;
c) datele şi informaţiile furnizate de martor,
precum şi caracterul determinant al acestora în
aflarea adevărului;
d) circumstanţele în care martorul a intrat în
posesia datelor şi a informaţiilor furnizate sau pe
care le va furniza;
e) orice elemente care pot evidenţia starea
de pericol în care se află martorul;
f) estimarea posibilităţilor de recuperare a
prejudiciului cauzat prin infracţiune;
g) persoanele care au cunoştinţă despre
datele şi informaţiile deţinute de martor şi despre
faptul că acesta le-a furnizat organelor judiciare sau
că are intenţia de a le furniza;
h) o evaluare a profilului psihologic al
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Nr.
Crt.

5.

Articol
(text iniţial)

Text adoptat de comisie

martorului şi al celorlalte persoane propuse a fi
incluse în Program;
i) riscul pe care martorul şi celelalte
persoane pentru care se solicită includerea în
Program îl prezintă pentru comunitatea în care
urmează să fie relocaţi;
j) datele referitoare la situaţia financiară a
martorului;
k) orice alte date care prezintă relevanţă
pentru evaluarea situaţiei martorului şi pentru
includerea acestuia în Program.
(2) Propunerea de includere în Program
trebuie să fie însoţită de acordul scris al persoanei
pentru care se cere includerea în Program, precum
şi de o evaluare realizată de O.N.P.M. cu privire la
posibilitatea includerii în Program a persoanei în
cauză.

martorului şi al celorlalte persoane propuse a fi
incluse în Program;
i) riscul pe care martorul şi celelalte
persoane pentru care se solicită includerea în
Program îl prezintă pentru comunitatea în care
urmează să fie relocaţi;
j) date referitoare la situaţia financiară a
martorului;
k) orice alte date care prezintă relevanţă
pentru evaluarea situaţiei martorului şi pentru
includerea acestuia în Program.
(2) Propunerea de includere în Program
trebuie să fie însoţită de acordul scris al persoanei
pentru care se cere includerea în Program, precum
şi de o evaluare realizată de O.N.P.M. cu privire la
posibilitatea includerii în Program a persoanei în
cauză.

Art.9. – (1) În termen de 7 zile de la data
emiterii ordonanţei sau încheierii de includere în
Program, O.N.P.M. încheie în scris un Protocol de
protecţie cu fiecare martor, membru de familie sau
persoană apropiată martorului pentru care s-a
dispus includerea în Program.
(2) Persoanele prevăzute la alin.(1)
dobândesc calitatea de martor protejat în

Autorul amendamentului: dep. Ştefan Cazimir
Art.9. – (1) În termen de 7 zile de la data Pentru rigoare juridică.
emiterii ordonanţei sau încheierii de includere în
Program, O.N.P.M. încheie în scris un Protocol de
protecţie cu fiecare martor, membru de familie sau
persoană apropiată martorului pentru care s-a dispus
includerea în Program.
(2) Persoanele prevăzute la alin.(1)
dobândesc calitatea de martor protejat în momentul
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Motivare

Nr.
Crt.

6.

Articol
(text iniţial)

Text adoptat de comisie

momentul semnării Protocolului de protecţie.
(3) Protocolul de protecţie se semnează, în
cazul în care persoanele prevăzute la alin.(1) sunt
minori, de reprezentanţii legali ai acestora. Dacă
semnarea Protocolului de protecţie de către
reprezentantul legal nu poate fi făcută sau dacă
semnarea de către această persoană contravine
intereselor minorului ori dacă reprezentantul legal
refuză să semneze, deşi procurorul/instanţa
consideră că includerea în Program este în
interesul minorului, Protocolul de protecţie va fi
semnat personal de către minor, cu aprobarea
prealabilă a procurorului/instanţei.
(4) În termen de 3 zile de la data încheierii
Protocolului de protecţie, O.N.P.M. va comunica
procurorului/instanţei faptul că a început
implementarea Programului.

semnării Protocolului de protecţie.
(3) Protocolul de protecţie se semnează, în
cazul în care persoanele prevăzute la alin.(1) sunt
minori, de reprezentanţii legali ai acestora. Dacă
semnarea Protocolului de protecţie de către
reprezentantul legal nu poate fi făcută sau dacă
semnarea de către această persoană contravine
intereselor minorului ori dacă reprezentantul legal
refuză să semneze, deşi procurorul sau după caz,
instanţa consideră că includerea în Program este în
interesul minorului, Protocolul de protecţie va fi
semnat personal de către minor, cu aprobarea
prealabilă a procurorului sau după caz, instanţei.
(4) În termen de 3 zile de la data încheierii
Protocolului de protecţie, O.N.P.M. va comunica
procurorului sau după caz, instanţei faptul că a
început introducerea Programului.

Art.13. – (1) Martorul protejat ţine
legătura cu O.N.P.M. printr-o persoană de legătură
desemnată de către acesta, conform condiţiilor
stipulate în Protocolul de protecţie.
(2) Dacă martorul protejat constată că
există posibilitatea deconspirării domiciliului sau a
identităţii sale datorită neîndeplinirii sau
îndeplinirii defectuoase a atribuţiilor persoanei de

Autorul amendamentului: dep. Ştefan Cazimir
Art.13. – (1) Martorul protejat ţine Pentru exprimare corectă.
legătura cu O.N.P.M. printr-o persoană de legătură
desemnată de către acesta, conform condiţiilor
stipulate în Protocolul de protecţie.
(2) Dacă martorul protejat constată că există
posibilitatea deconspirării domiciliului sau a
identităţii sale din cauza neîndeplinirii sau
îndeplinirii defectuoase a atribuţiilor persoanei de
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Motivare

Nr.
Crt.

Articol
(text iniţial)

Text adoptat de comisie

Motivare

legătură, are posibilitatea de a contacta o altă legătură, are posibilitatea de a contacta o altă
persoană nominalizată în Protocolul de protecţie persoană nominalizată în Protocolul de protecţie
pentru situaţiile prevăzute la art.3 alin. (2) lit.c).
pentru situaţiile prevăzute la art.3 alin. (2) lit.c).

7.

Art.18. – (1) O.N.P.M. informează în scris
procurorul sau instanţa, după caz, despre existenţa
vreuneia din situaţiile prevăzute la art.17.
(2) Procurorul, respectiv instanţa va
analiza în cel mai scurt timp situaţia intervenită şi
va comunica O.N.P.M. ordonanţa sau încheierea
prin care se dispune cu privire la încetarea sau
continuarea Programului.
(3) În situaţia prevăzută la art.17 alin.(1)
lit.h), încetarea Programului va opera din oficiu,
la momentul primirii de către procuror sau de
către instanţă a comunicării O.N.P.M., iar
aplicarea Programului va continua pentru
membrul de familie sau persoana apropiată
martorului protejat decedat, incluse în Program.

Autorul amendamentului: dep. Ştefan Cazimir
Art.18. – (1) O.N.P.M. informează în scris Pentru corectarea unei erori
procurorul sau instanţa, după caz, despre existenţa materiale, întrucât art.17
vreuneia din situaţiile prevăzute la art.17.
alin.(1) nu are lit. h).
(2) Procurorul, respectiv instanţa va analiza
în cel mai scurt timp situaţia intervenită şi va
comunica O.N.P.M. ordonanţa sau încheierea prin
care se dispune cu privire la încetarea sau
continuarea Programului.
(3) În situaţia prevăzută la art.17 alin.(1) lit.g),
încetarea Programului va opera din oficiu, la
momentul primirii de către procuror sau de către
instanţă a comunicării O.N.P.M., iar aplicarea
Programului va continua pentru membrul de familie
sau persoana apropiată martorului protejat decedat,
incluse în Program.

Art.23. - Fondurile necesare pentru
implementarea Programului şi a măsurilor
urgente se vor asigura anual din sumele alocate cu
această destinaţie de la bugetul de stat prin bugetul

Autorul amendamentului: Comisia pentru
drepturile omului.
Art.23. - Fondurile necesare pentru Pentru acurateţe lexicală.
introducerea Programului şi a măsurilor urgente se
vor asigura anual din sumele alocate cu această
destinaţie de la bugetul de stat prin bugetul
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Nr.
Crt.

Articol
(text iniţial)

Text adoptat de comisie

Motivare

Ministerului de Interne, respectiv din programele Ministerului de Interne, respectiv din programele de
de finanţare externă.
finanţare externă.
8.

Art.24. - (1) Instituţiile din sistemul siguranţei
naţionale, în situaţiile în care acestea sunt
implicate în acţiunile de protecţie a martorilor, vor
conlucra cu Ministerul de Interne, Ministerul
Justiţiei şi Ministerul Public pentru aplicarea
prezentei legi.
(2) Instituţiile publice prevăzute la alin.(1)
sunt autorizate să coopereze în mod direct şi
nemijlocit cu structurile similare din alte state,
precum şi cu organismele internaţionale care au
atribuţii în domeniul protecţiei martorului, în
condiţiile respectării convenţiilor internaţionale la
care România este parte.

Autorul amendamentului: dep. Ştefan Cazimir
Art.24. - (1) Instituţiile din sistemul siguranţei Pentru
naţionale, în situaţiile în care acestea sunt implicate exprimării.
în acţiunile de protecţie a martorilor, vor conlucra
cu Ministerul de Interne, Ministerul Justiţiei şi
Ministerul Public pentru aplicarea prezentei legi.
(2) Instituţiile publice prevăzute la alin.(1)
sunt autorizate să coopereze direct cu structurile
similare din alte state, precum şi cu organismele
internaţionale care au atribuţii în domeniul
protecţiei martorului, în condiţiile respectării
convenţiilor internaţionale la care România este
parte.
Autorul amendamentului: dep. Ştefan Cazimir
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simplificarea

ANEXA NR.2.
Amendamente respinse:
Nr.
Crt.

Articolul
(text iniţial)

Amedament propus
(autorul amendamentului)

1.

Art.1. – Prezenta lege reglementează
asigurarea protecţiei şi asistenţei martorilor a căror
viaţă, integritate corporală sau libertate este
ameninţată ca urmare a deţinerii de către aceştia a
unor informaţii sau date cu privire la săvârşirea
unor infracţiuni grave, pe care le-au furnizat sau
au fost de acord să le furnizeze organelor judiciare
şi care au un rol determinant în descoperirea
infractorilor şi în soluţionarea unor cauze.

Art.1. – Prezenta lege reglementează
asigurarea protecţiei şi asistenţei martorilor a căror
viaţă, integritate corporală, proprietate sau
libertate este ameninţată ca urmare a deţinerii de
către aceştia a unor informaţii sau date cu privire la
săvârşirea unor infracţiuni grave, pe care le-au
furnizat sau au fost de acord să le furnizeze
organelor judiciare şi care au un rol determinant în
descoperirea infractorilor şi în soluţionarea unor
cauze.

2.

Art.2. – În prezenta lege, termenii şi expresiile de
mai jos au următorul înţeles:
l) martorul este persoana care se află în
una din următoarele situaţii:
1. are calitatea de martor, potrivit Codului de
procedură penală şi, prin declaraţiile sale,
dezvăluie informaţii şi date cu caracter
determinant în aflarea adevărului cu privire la
infracţiuni grave sau care contribuie la

1.
Argumente pentru
susţinerea amendamentului
2.
Argumente pentru
respingerea
amendamentului.
1. Şi proprietatea este una
din
calităţile
fundamentale
ale
persoanei.
2. În accepţiunea acestei
legi, proprietatea nu este
un atribut al persoanei
fizice.

Autorii amendamentului: dep. Ioan Timiş, Emil
Boc, Cornel Ştirbeţ.
Art.2. – În prezenta lege, termenii şi expresiile de 1. Pentru
exprimare
mai jos au următorul înţeles:
corectă.
l) martorul este persoana care se află în 2. Claritatea textului astfel
una din următoarele situaţii:
cum a fost adoptat de
1. are calitatea de martor, potrivit Codului de
comisie, nu justifică
procedură penală şi, prin declaraţiile sale,
modificarea lui.
dezvăluie informaţii şi date cu caracter
determinant în aflarea adevărului cu privire la
infracţiuni grave sau care contribuie la
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prevenirea producerii unor prejudicii deosebite
ce ar putea fi cauzate prin săvârşirea unor
astfel de infracţiuni ori la recuperarea
acestora;
2. persoana care, fără a avea o calitate procesuală
în cauză, prin informaţiile şi datele cu caracter
determinant contribuie la aflarea adevărului în
cauze privind infracţiuni grave sau la
prevenirea producerii unor prejudicii deosebite
ce ar putea fi cauzate prin săvârşirea unor
astfel de infracţiuni ori la recuperarea acestora.
În această categorie este inclusă şi persoana
care are calitatea de inculpat într-o altă cauză;
3. persoana care se află în executarea unei
pedepse privative de libertate şi, prin
informaţiile şi datele cu caracter determinant
pe care le dezvăluie, contribuie la aflarea
adevărului în cauze privind infracţiuni grave
sau la prevenirea producerii unor prejudicii
deosebite ce ar putea fi cauzate prin săvârşirea
unor astfel de infracţiuni ori la recuperarea
acestora;
b) starea de pericol este situaţia în care se
află martorul, în sensul prevăzut la lit.a), membrii
de familie ori persoanele apropiate acestuia a căror
viaţă, integritate corporală sau libertate este
ameninţată, ca urmare a informaţiilor şi datelor
furnizate ori pe care au fost de acord să le
furnizeze organelor judiciare sau a declaraţiilor
sale;

prevenirea producerii unor prejudicii deosebite
ce ar putea fi cauzate prin săvârşirea unor astfel
de infracţiuni ori la recuperarea acestor
prejudicii;
2. persoana care, fără a avea o calitate procesuală
în cauză, prin informaţiile şi datele cu caracter
determinant contribuie la aflarea adevărului în
cauze privind infracţiuni grave sau la
prevenirea producerii unor prejudicii deosebite
ce ar putea fi cauzate prin săvârşirea unor astfel
de infracţiuni ori la recuperarea acestora. În
această categorie este inclusă şi persoana care
are calitatea de inculpat într-o altă cauză;
3. persoana care se află în executarea unei pedepse
privative de libertate şi, prin informaţiile şi
datele cu caracter determinant pe care le
dezvăluie, contribuie la aflarea adevărului în
cauze privind infracţiuni grave sau la
prevenirea producerii unor prejudicii deosebite
ce ar putea fi cauzate prin săvârşirea unor astfel
de infracţiuni ori la recuperarea acestor
prejudicii;
b) starea de pericol este situaţia în care se
află martorul, în sensul prevăzut la lit.a), membrii
de familie ori persoanele apropiate acestuia a căror
viaţă, integritate corporală sau libertate este
ameninţată, ca urmare a informaţiilor şi datelor
furnizate ori pe care au fost de acord să le furnizeze
organelor judiciare sau a declaraţiilor sale;
c) martorul protejat este martorul, precum şi
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c) martorul protejat este martorul, precum
şi membrii de familie, ca şi persoanele apropiate
acestuia, care au fost incluse în Programul de
Protecţie a Martorilor, conform celor prevăzute de
prezenta lege;
d) membri de familie ai martorului protejat
sunt soţul sau soţia, părinţii şi copiii acestuia;
e) persoana apropiată martorului protejat
este persoana faţă de care martorul este legat prin
puternice legături afective;
f) Programul de Protecţie a Martorilor,
denumit în continuare Program, reprezintă
activităţile specifice desfăşurate de Oficiul
Naţional pentru Protecţia Martorilor, prevăzut în
art.3, cu sprijinul autorităţilor administraţiei
publice centrale şi locale, în scopul apărării vieţii,
integrităţii corporale şi sănătăţii persoanelor care
au dobândit calitatea de martori protejaţi, în
condiţiile prevăzute de prezenta lege;
g) măsurile urgente sunt activităţile
specifice temporare care pot fi desfăşurate de
unitatea de poliţie care cercetează cauza sau, după
caz, de organul care administrează locul de
deţinere, de îndată ce constată starea de pericol la
care este supus martorul;
h) infracţiunea gravă este infracţiunea care
face parte din una din următoarele categorii:
infracţiunile contra păcii şi omenirii, infracţiunile
contra siguranţei statului sau contra siguranţei
naţionale, terorismul, omorul, omorul calificat,

membrii de familie, ca şi persoanele apropiate
acestuia, care au fost incluse în Programul de
Protecţie a Martorilor, conform celor prevăzute de
prezenta lege;
d) membri de familie ai martorului protejat
sunt soţul sau soţia, părinţii şi copiii acestuia;
e) persoana apropiată martorului protejat
este persoana faţă de care martorul este legat prin
puternice legături afective;
f) Programul de Protecţie a Martorilor,
denumit în continuare Program, reprezintă
activităţile specifice desfăşurate de Oficiul Naţional
pentru Protecţia Martorilor, prevăzut în art.3, cu
sprijinul autorităţilor administraţiei publice centrale
şi locale, în scopul apărării vieţii, integrităţii
corporale şi sănătăţii persoanelor care au dobândit
calitatea de martori protejaţi, în condiţiile prevăzute
de prezenta lege;
g) măsurile urgente sunt activităţile
specifice temporare care pot fi desfăşurate de
unitatea de poliţie care cercetează cauza sau, după
caz, de organul care administrează locul de
deţinere, de îndată ce constată starea de pericol la
care este supus martorul;
h) infracţiunea gravă este infracţiunea care
face parte din una din următoarele categorii:
infracţiunile contra păcii şi omenirii, infracţiunile
contra siguranţei statului sau contra siguranţei
naţionale, terorismul, omorul, omorul calificat,
omorul deosebit de grav, infracţiunile privind
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omorul deosebit de grav, infracţiunile privind
traficul de droguri şi traficul de persoane, spălarea
banilor, falsificarea de monede sau de alte valori,
infracţiunile privitoare la nerespectarea regimului
armelor şi muniţiilor, infracţiunile privitoare la
regimul materialelor nucleare sau al altor materii
radioactive, infracţiunile de corupţie, infracţiunile
contra patrimoniului care au produs consecinţe
deosebit de grave, precum şi orice altă infracţiune
pentru care legea prevede pedeapsa închisorii al
cărei minim special este de cel puţin 10 ani sau
mai mare;
l) Protocolul de protecţie reprezintă
înţelegerea confidenţială între Oficiul
Naţional pentru Protecţia Martorilor şi
martorul protejat privind protecţia şi
asistenţa
care
trebuie
acordate
martorului
protejat,
obligaţiile
acestora, precum şi situaţiile în care
protecţia şi asistenţa încetează;
j) schema de sprijin cuprinde ansamblul
măsurilor de protecţie şi asistenţă luate cu privire
la fiecare martor protejat;
k) prejudiciul deosebit este orice
prejudiciu, cauzat prin infracţiune, care depăşeşte
echivalentul în lei a 50.000 euro;
l) grupul sau organizaţia criminală
reprezintă grupul structurat, alcătuit din trei sau
mai multe persoane care există de o anumită
perioadă de timp şi acţionează în înţelegere, în

traficul de droguri şi traficul de persoane, spălarea
banilor, falsificarea de monede sau de alte valori,
infracţiunile privitoare la nerespectarea regimului
armelor şi muniţiilor, infracţiunile privitoare la
regimul materialelor nucleare sau al altor materii
radioactive, infracţiunile de corupţie, infracţiunile
contra patrimoniului care au produs consecinţe
deosebit de grave, precum şi orice altă infracţiune
pentru care legea prevede pedeapsa închisorii al
cărei minim special este de cel puţin 10 ani sau mai
mare;
l) Protocolul de protecţie reprezintă
înţelegerea confidenţială între Oficiul
Naţional pentru Protecţia Martorilor şi
martorul protejat privind protecţia şi
asistenţa
care
trebuie
acordate
martorului protejat, obligaţiile acestora,
precum şi situaţiile în care protecţia şi
asistenţa încetează;
j) schema de sprijin cuprinde ansamblul
măsurilor de protecţie şi asistenţă luate cu privire la
fiecare martor protejat;
k) prejudiciul deosebit este orice prejudiciu,
cauzat prin infracţiune, care depăşeşte echivalentul
în lei a 50.000 euro;
l) grupul sau organizaţia criminală
reprezintă grupul structurat, alcătuit din trei sau mai
multe persoane care există de o anumită perioadă de
timp şi acţionează în înţelegere, în scopul săvârşirii
uneia sau mai multor infracţiuni grave, pentru a
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3.

scopul săvârşirii uneia sau mai multor infracţiuni obţine, direct sau indirect, un avantaj financiar sau
grave, pentru a obţine, direct sau indirect, un de altă natură.
avantaj financiar sau de altă natură.
Autorul amendamentului: dep. Ştefan Cazimir
Art.2. – În prezenta lege, termenii şi expresiile de Art.2. – În prezenta lege, termenii şi expresiile de 1. Şi proprietatea este una
din
calităţile
mai jos au următorul înţeles:
mai jos au următorul înţeles:
fundamentale
ale
a) martorul este persoana care se află în una
a) martorul este persoana care se află în
persoanei.
din următoarele situaţii:
una din următoarele situaţii:
1. are calitatea de martor, potrivit Codului de 1. are calitatea de martor, potrivit Codului de 2. În accepţiunea acestei
legi, proprietatea nu este
procedură penală şi, prin declaraţiile sale,
procedură penală şi, prin declaraţiile sale,
un atribut la persoanei
dezvăluie informaţii şi date cu caracter
dezvăluie informaţii şi date cu caracter
fizice.
determinant în aflarea adevărului cu privire la
determinant în aflarea adevărului cu privire la
infracţiuni grave sau care contribuie la
infracţiuni grave sau care contribuie la
prevenirea producerii unor prejudicii deosebite
prevenirea producerii unor prejudicii deosebite
ce ar putea fi cauzate prin săvârşirea unor astfel
ce ar putea fi cauzate prin săvârşirea unor
de infracţiuni ori la recuperarea acestora;
astfel de infracţiuni ori la recuperarea acestora;
2. persoana care, fără a avea o calitate procesuală 2. persoana care, fără a avea o calitate procesuală
în cauză, prin informaţiile şi datele cu caracter
în cauză, prin informaţiile şi datele cu caracter
determinant contribuie la aflarea adevărului în
determinant contribuie la aflarea adevărului în
cauze privind infracţiuni grave sau la
cauze privind infracţiuni grave sau la
prevenirea producerii unor prejudicii deosebite
prevenirea producerii unor prejudicii deosebite
ce ar putea fi cauzate prin săvârşirea unor astfel
ce ar putea fi cauzate prin săvârşirea unor
de infracţiuni ori la recuperarea acestora. În
astfel de infracţiuni ori la recuperarea acestora.
această categorie este inclusă şi persoana care
În această categorie este inclusă şi persoana
are calitatea de inculpat într-o altă cauză;
care are calitatea de inculpat într-o altă cauză;
3. persoana care se află în executarea unei 3. persoana care se află în executarea unei pedepse
privative de libertate şi, prin informaţiile şi
pedepse privative de libertate şi, prin
datele cu caracter determinant pe care le
informaţiile şi datele cu caracter determinant
dezvăluie, contribuie la aflarea adevărului în
pe care le dezvăluie, contribuie la aflarea
cauze privind infracţiuni grave sau la
adevărului în cauze privind infracţiuni grave
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sau la prevenirea producerii unor prejudicii
deosebite ce ar putea fi cauzate prin săvârşirea
unor astfel de infracţiuni ori la recuperarea
acestora;
b) starea de pericol este situaţia în care se
află martorul, în sensul prevăzut la lit.a), membrii
de familie ori persoanele apropiate acestuia a căror
viaţă, integritate corporală sau libertate este
ameninţată, ca urmare a informaţiilor şi datelor
furnizate ori pe care au fost de acord să le
furnizeze organelor judiciare sau a declaraţiilor
sale;
c) martorul protejat este martorul, precum
şi membrii de familie, ca şi persoanele apropiate
acestuia, care au fost incluse în Programul de
Protecţie a Martorilor, conform celor prevăzute de
prezenta lege;
d) membri de familie ai martorului protejat
sunt soţul sau soţia, părinţii şi copiii acestuia;
e) persoana apropiată martorului protejat
este persoana faţă de care martorul este legat prin
puternice legături afective;
f) Programul de Protecţie a Martorilor,
denumit în continuare Program, reprezintă
activităţile specifice desfăşurate de Oficiul
Naţional pentru Protecţia Martorilor, prevăzut în
art.3, cu sprijinul autorităţilor administraţiei
publice centrale şi locale, în scopul apărării vieţii,
integrităţii corporale şi sănătăţii persoanelor care
au dobândit calitatea de martori protejaţi, în

prevenirea producerii unor prejudicii deosebite
ce ar putea fi cauzate prin săvârşirea unor astfel
de infracţiuni ori la recuperarea acestora;
b) starea de pericol este situaţia în care
seaflă martorul, în sensul prevăzut la lit.a), membrii
de familie ori persoanele apropiate acestuia a căror
viaţă, integritate corporală, proprietatea sau
libertate este ameninţată, ca urmare a informaţiilor
şi datelor furnizate ori pe care au fost de acord să le
furnizeze organelor judiciare sau a declaraţiilor
sale;
c) martorul protejat este martorul, precum şi
membrii de familie, ca şi persoanele apropiate
acestuia, care au fost incluse în Programul de
Protecţie a Martorilor, conform celor prevăzute de
prezenta lege;
d) membri de familie ai martorului protejat
sunt soţul sau soţia, părinţii şi copiii acestuia;
e) persoana apropiată martorului protejat
este persoana faţă de care martorul este legat prin
puternice legături afective;
f) Programul de Protecţie a Martorilor,
denumit în continuare Program, reprezintă
activităţile specifice desfăşurate de Oficiul Naţional
pentru Protecţia Martorilor, prevăzut în art.3, cu
sprijinul autorităţilor administraţiei publice centrale
şi locale, în scopul apărării vieţii, integrităţii
corporale şi sănătăţii persoanelor care au dobândit
calitatea de martori protejaţi, în condiţiile prevăzute
de prezenta lege;
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condiţiile prevăzute de prezenta lege;
g) măsurile urgente sunt activităţile
specifice temporare care pot fi desfăşurate de
unitatea de poliţie care cercetează cauza sau, după
caz, de organul care administrează locul de
deţinere, de îndată ce constată starea de pericol la
care este supus martorul;
h) infracţiunea gravă este infracţiunea care
face parte din una din următoarele categorii:
infracţiunile contra păcii şi omenirii, infracţiunile
contra siguranţei statului sau contra siguranţei
naţionale, terorismul, omorul, omorul calificat,
omorul deosebit de grav, infracţiunile privind
traficul de droguri şi traficul de persoane, spălarea
banilor, falsificarea de monede sau de alte valori,
infracţiunile privitoare la nerespectarea regimului
armelor şi muniţiilor, infracţiunile privitoare la
regimul materialelor nucleare sau al altor materii
radioactive, infracţiunile de corupţie, infracţiunile
contra patrimoniului care au produs consecinţe
deosebit de grave, precum şi orice altă infracţiune
pentru care legea prevede pedeapsa închisorii al
cărei minim special este de cel puţin 10 ani sau
mai mare;
i) Protocolul de protecţie reprezintă
înţelegerea confidenţială între Oficiul Naţional
pentru Protecţia Martorilor şi martorul protejat
privind protecţia şi asistenţa care trebuie acordate
martorului protejat, obligaţiile acestora, precum şi
situaţiile în care protecţia şi asistenţa încetează;

g) măsurile urgente sunt activităţile
specifice temporare care pot fi desfăşurate de
unitatea de poliţie care cercetează cauza sau, după
caz, de organul care administrează locul de
deţinere, de îndată ce constată starea de pericol la
care este supus martorul;
h) infracţiunea gravă este infracţiunea care
face parte din una din următoarele categorii:
infracţiunile contra păcii şi omenirii, infracţiunile
contra siguranţei statului sau contra siguranţei
naţionale, terorismul, omorul, omorul calificat,
omorul deosebit de grav, infracţiunile privind
traficul de droguri şi traficul de persoane, spălarea
banilor, falsificarea de monede sau de alte valori,
infracţiunile privitoare la nerespectarea regimului
armelor şi muniţiilor, infracţiunile privitoare la
regimul materialelor nucleare sau al altor materii
radioactive, infracţiunile de corupţie, infracţiunile
contra patrimoniului care au produs consecinţe
deosebit de grave, precum şi orice altă infracţiune
pentru care legea prevede pedeapsa închisorii al
cărei minim special este de cel puţin 10 ani sau mai
mare;
i) Protocolul de protecţie reprezintă
înţelegerea confidenţială între Oficiul Naţional
pentru Protecţia Martorilor şi martorul protejat
privind protecţia şi asistenţa care trebuie acordate
martorului protejat, obligaţiile acestora, precum şi
situaţiile în care protecţia şi asistenţa încetează;
j) schema de sprijin cuprinde ansamblul
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j) schema de sprijin cuprinde ansamblul
măsurilor de protecţie şi asistenţă luate cu privire
la fiecare martor protejat;
k) prejudiciul deosebit este orice
prejudiciu, cauzat prin infracţiune, care depăşeşte
echivalentul în lei a 50.000 euro;
l) grupul sau organizaţia criminală
reprezintă grupul structurat, alcătuit din trei sau
mai multe persoane care există de o anumită
perioadă de timp şi acţionează în înţelegere, în
scopul săvârşirii uneia sau mai multor infracţiuni
grave, pentru a obţine, direct sau indirect, un
avantaj financiar sau de altă natură.

4.

măsurilor de protecţie şi asistenţă luate cu privire la
fiecare martor protejat;
k) prejudiciul deosebit este orice prejudiciu, 1.
cauzat prin infracţiune, care depăşeşte echivalentul
în lei a 100.000 euro;
l) grupul sau organizaţia criminală
reprezintă grupul structurat, alcătuit din trei sau mai
multe persoane care există de o anumită perioadă de 2.
timp şi acţionează în înţelegere, în scopul săvârşirii
uneia sau mai multor infracţiuni grave, pentru a
obţine, direct sau indirect, un avantaj financiar sau
de altă natură.

Art.3. – (1) În cadrul Ministerului de Interne şi
în subordinea Inspectoratului General al
Poliţiei se înfiinţează Oficiul Naţional pentru
Protecţia Martorilor, denumit în continuare
O.N.P.M., la nivel de direcţie.

Autorii amendamentului: dep. Ioan Timiş, Emil
Boc, Cornel Ştirbeţ
Art.3. – (1) În cadrul Ministerului Justiţiei şi în 1.
subordinea Parchetului Naţional Anticorupţie se
înfiinţează Oficiul Naţional pentru Protecţia
Martorilor, denumit în continuare O.N.P.M., la
nivel de direcţie.
2.

(3) O.N.P.M. are următoarele atribuţii:
(3) primeşte propunerile de includere în
Program şi ordonanţa, respectiv
încheierea, prevăzute la art. 8, după
caz;
b) ia toate măsurile necesare în vederea
implementării Programului şi urmăreşte realizarea
acestuia în cele mai bune condiţii;
c) desemnează o persoană de legătură între

(3) O.N.P.M. are următoarele atribuţii:
(3) primeşte propunerile de includere în
Program şi ordonanţa, respectiv
încheierea, prevăzute la art. 8, după caz;
b) ia toate măsurile necesare în vederea
implementării Programului şi urmăreşte realizarea
acestuia în cele mai bune condiţii;
c) desemnează o persoană de legătură între
martorul protejat şi O.N.P.M., precum şi o altă
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Pentru corelare cu
prevederile
Legii
privind
înfiinţarea
Parchetului
Naţional
Anticorupţie.
Pentru
stimularea
persoanelor vizate prin
prevederile acestei legi
şi pentru eficientizarea
aplicării acesteia.

Ministerul
Justiţiei
este cel care apreciază
oportunitatea
şi
utilitatea martorilor.
Activităţile
de
protecţie a martorilor
sunt activităţi cu
caracter
practic,
operativ, ce intră în
sarcina Ministerului
de Interne.

martorul protejat şi O.N.P.M., precum şi o altă
persoană nominalizată în Protocolul de protecţie,
care să asigure această legătură în situaţii critice;
d) încheie Protocolul de protecţie cu
fiecare martor protejat şi întocmeşte şi
implementează Schema de sprijin a acestuia;
e) organizează o bază de date proprie, în
care implementează, stochează şi prelucrează
propunerile de includere în Program;
f) asigură confidenţialitatea deplină a
informaţiilor şi datelor gestionate;
g) gestionează, cu aprobarea ministrului de
interne, fondurile băneşti necesare implementării
Programului, primite de la bugetul de stat, precum
şi din programele de finanţare externă.
(3) Fondurile băneşti necesare pentru
implementarea Programului vor fi incluse într-un
capitol distinct al bugetului Ministerului de
Interne, cu denumirea „Fonduri pentru Programul
de protecţie a martorilor”.

persoană nominalizată în Protocolul de protecţie,
care să asigure această legătură în situaţii critice;
d) încheie Protocolul de protecţie cu fiecare
martor protejat şi întocmeşte şi implementează
Schema de sprijin a acestuia;
e) organizează o bază de date proprie, în
care implementează, stochează şi prelucrează
propunerile de includere în Program;
f) asigură confidenţialitatea deplină a
informaţiilor şi datelor gestionate;
g) gestionează, cu aprobarea ministrului de
interne, fondurile băneşti necesare implementării
Programului, primite de la bugetul de stat, precum
şi din programele de finanţare externă.
(3) Fondurile băneşti necesare pentru
implementarea Programului vor fi incluse într-un
capitol distinct al bugetului Ministerului de Interne,
cu denumirea „Fonduri pentru Programul de
protecţie a martorilor”.
Autorul amendamentului: Comisia pentru
drepturile omului şi domnul deputat Emil Boc.

PREŞEDINTE,
Prof. univ. dr. Ion Neagu

SECRETAR,
Carmen Dumitriu

Red. expert
Geanina Cristea
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