
 

 

A P R O B A T 

Nicolae TIMOFTI, 

Președintele  Consiliului  național 

pentru  reforma  organelor  de  ocrotire                                         

a  normelor  de  drept 
 

4 decembrie 2013 

 

 

R E G U L A M E N T U L  

CONSILIULUI  NAȚIONAL  PENTRU  REFORMA  ORGANELOR   

DE  OCROTIRE  A  NORMELOR  DE  DREPT 

 

Întru executarea art. 3 din Decretul Președintelui Republicii Moldova                

nr. 219-VII din 6 august 2012 privind Consiliul naţional pentru reforma 

organelor de ocrotire a normelor de drept, președintele  Consiliului  național                                             

pentru  reforma  organelor de  ocrotire  a  normelor  de  drept aprobă prezentul 

regulament. 

 

CAPITOLUL I 

DISPOZIȚII GENERALE 

 

1. Consiliul național pentru reforma organelor de ocrotire  a normelor                    

de drept, denumit în continuare Consiliu, este un organ consultativ, creat                      

pe lîngă Președintele Republicii Moldova. 

 

2. Consiliul evaluează acțiunile privind implementarea reformei organelor 

de ocrotire a normelor de drept. 

 

3. Consiliul își desfășoară activitatea în conformitate cu Strategia                          

de reformă a sectorului justiției pentru anii 2011-2016, aprobată                               

prin Legea nr. 231 din 25 noiembrie 2011, denumită în continuare Strategie,                

cu  alte  acte  legislative  și  cu  prezentul  regulament.  

 

CAPITOLUL II 

ATRIBUȚIILE CONSILIULUI 

 

4. Consiliul exercită următoarele atribuții: 

a) evaluează periodic, în baza rapoartelor de monitorizare întocmite                       

de Ministerul Justiţiei, procesul de implementare a Strategiei şi gradul                                   

de realizare a obiectivelor acesteia;  

b) recomandă instituţiilor responsabile de implementarea Strategiei măsuri 

privind implementarea acesteia şi realizarea efectivă a obiectivelor ei;  

c) elaborează şi publică periodic rapoarte privind implementarea Strategiei 

şi gradul de realizare a obiectivelor acesteia; 
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d) examinează iniţiativele legislative privind organizarea şi activitatea 

organelor de ocrotire a normelor de drept şi prezentă propuneri privind aceste 

iniţiative; 

e) analizează propunerile formulate de exponenţii societăţii civile privind 

acţiunile necesare în vederea realizării reformei organelor de ocrotire a normelor 

de drept; 

f) antrenează în activitatea sa experţi şi specialişti în domeniul dreptului; 

g) soluţionează conflictele legate de implementarea Strategiei, apărute între 

instituţiile responsabile şi care nu au putut fi aplanate de Grupul de coordonare    

a implementării Strategiei prin mecanismele de soluţionare a conflictelor; 

h) examinează divergenţele și obstacolele existente, ținînd cont de toate 

punctele de vedere; 

i) examinează și alte chestiuni legate de implementarea Strategiei. 

 

CAPITOLUL III  

COMPONENŢA ŞI ORGANIZAREA  

ACTIVITĂŢII CONSILIULUI 
 

5. Consiliul este constituit: 

a) președinte; 

b) vicepreședinți; 

c) secretar; 

d) membri. 

 

6. Funcția de președinte al Consiliului este exercitată de către Președintele 

Republicii Moldova. 

 

7. În absența președintelui Consiliului atribuțiile acestuia sînt exercitate                 

de către unul din vicepreședinți, desemnat de către președintele Consiliului. 

 

8. Secretar al Consiliului este din oficiu consilierul Președintelui                

Republicii Moldova în domeniul juridic și relațiilor instituționale, reprezentant 

al Preşedintelui în relațiile cu Parlamentul şi Guvernul. 

 

9. Organul de lucru al Consiliului este Secretariatul grupurilor                      

de lucru pentru coordonarea și monitorizarea implementării Strategiei, denumit 

în continuare Secretariat din cadrul Ministerului Justiției.  

 

10. Secretarul Consiliului exercită următoarele atribuţii: 

a) coordonează activitatea secretariatului; 

b) semnează procesele-verbale ale ședințelor Consiliului; 

c) prezintă spre aprobare președintelui Consiliului ordinea de zi a ședinței 

Consiliului, materialele necesare și lista participanților la ședință; 

d) exercită și alte atribuții delegate de către președintele Consiliului. 
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11. Membrii Consiliului sînt numiți și excluși în/din componența acestuia 

prin decret al Președintelui Republicii Moldova.  

 

12. Membrii Consiliului au următoarele atribuții: 

a) participă la ședinţele consiliului; 

b) contribuie la exercitarea atribuţiilor Consiliului, conform prezentului 

regulament; 

c) examinează subiectele propuse pentru ordinea de zi, materialele 

aferente și înaintează propuneri referitoare la acestea; 

d) pot propune includerea pe ordinea de zi a ședinţei Consiliului                             

a anumitor subiecte care vor fi examinate cu condiţia prezentării lor secretarului 

Consiliului sau Secretariatului cu cel puţin cinci zile înainte de ședinţa.   

 

13. Secretariatul are următoarele atribuții: 

a) evaluează periodic, în baza rapoartelor de monitorizare întocmite                    

de Ministerul Justiţiei, procesul de implementare a Strategiei şi gradul                     

de realizare a obiectivelor acesteia; 

b) înaintează Președintelui Republicii Moldova și Consiliului propuneri                

și recomandări privind implementarea corespunzătoare a reformei organelor               

de ocrotire a normelor de drept; 

c) examinează propunerile formulate de exponenţii societăţii civile                       

și membrii Consiliului privind acţiunile necesare în vederea realizării reformei 

organelor de ocrotire a normelor de drept și informează președintele Consiliului 

despre aceste propuneri; 

d) informează președintele Consiliului despre iniţiativele legislative 

elaborate în contextul reformei sectorului justiției; 

e) înaintează propuneri de soluţionare a conflictelor legate                                    

de implementarea Strategiei, apărute între instituţiile responsabile                                   

şi care nu au putut fi aplanate de către Grupul de coordonarea a implementării 

Strategiei. 

f) pregătește proiectul ordinii de zi și materialele pentru ședințele 

Consiliului; 

e) pregătește proiecte de decizii și recomandări, la necesitate; 

h) informează membrii Consiliului cu privire la ședinţa planificată, 

transmite ordinea de zi și materialele relevante; 

i) examinează și informează secretarul Consiliului despre propunerile 

privind proiectul ordinii de zi înaintate de către membrii Consiliului; 

j) întocmeşte procesul-verbal al ședinţei Consiliului; 

k) ține evidența executării indicaţiilor președintelui Consiliului; 

l) contribuie la plasarea pe pagina web a Ministerului Justiţiei a informaţiei 

cu privire la ședinţele Consiliului, a proceselor-verbale, a rapoartelor                          

și a recomandărilor acestuia; 

m) exercită și alte atribuții delegate de președintele și secretarul 

Consiliului. 
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CAPITOLUL IV 

ȘEDINȚELE CONSILIULUI 

 

14. Şedinţele Consiliului sînt, de regulă, publice. În caz de necesitate,                   

se convoacă şedinţe închise. 
 

15. Ședințele consiliului se convoacă în funcție de necesitate, dar nu mai 

rar decît o dată în semestru.   
 

16. Ședințele Consiliului sînt prezidate de către președintele acestuia                      

și se consideră deliberative dacă la ele participă 2/3 din numărul membrilor. 
 

17. La ședințele Consiliului pot participa și alte persoane decît membrii 

Consiliului, cu condiția ca acestea să-și anunțe participarea și să fie înregistrate 

de către secretarul Consiliului cu cel puțin trei zile înainte de ședință.  
 

18. Ordinea de zi se aduce la cunoştinţa membrilor Consiliului şi, după caz, 

a persoanelor invitate cu cel puţin șapte zile înainte de convocarea şedinţei. 
 

19. În cadrul şedințelor Consiliului sînt prezentate rapoarte privind procesul 

de implementare a Strategiei. La dezbaterea chestiunilor incluse pe ordinea de zi 

a ședințelor participă toate persoanele prezente la şedință. 
 

20.  Procesul-verbal al şedinţei Consiliului se întocmeşte de către 

secretariatul acestuia, în termen de cel mult două zile de la data desfăşurării 

şedinţei şi se semnează de către preşedintele ședinței și de către secretarul 

Consiliului. 
 

CAPITOLUL V 

DECIZIILE CONSILIULUI 
 

21. În exercitarea atribuțiilor sale, Consiliul adoptă decizii.  
 

22. Deciziile Consiliului sînt adoptate cu votul majorității membrilor 

prezenți, cu condiția ca şedința să fie deliberativă. La adoptarea deciziilor,                

drept de vot au doar membrii consiliului. 
 

23. Deciziile Consiliului sînt semnate de către președintele acestuia. 
 

24. Propunerile și deciziile Consiliului au caracter de recomandare                      

și pot servi drept temei pentru emiterea de către Președintele                            

Republicii Moldova a decretelor și pentru luarea altor hotărîri în probleme                 

ce  ţin  de  reforma  organelor  de  ocrotire  a  normelor  de  drept. 
 

25. În procesul de soluţionare a conflictelor dintre instituţiile responsabile 

de implementarea Strategiei, la ședința Consiliului sînt invitați                                     

și audiați reprezentanţii părţilor în conflict, fiind prezentată și poziția                     

Grupului de coordonare a implementării Strategiei, precum și a altor                      

experţi  relevanţi. 


