
Raport anual privind informația plasată pe site-ul Ministerului Justiției, anul 

2012 

Transparența decizională 

Proiecte de acte normative remise spre examinare Guvernului 

1. Proiect de Hotărâre cu privire la instituirea Comisiei pentru selectarea candidaţilor la postul de 

judecător la Curtea Europeană a Drepturilor Omului şi aprobarea Regulamentului privind modul 

de organizare şi desfăşurare a concursului pentru suplinirea postului de judecător la Curtea 

Europeană a Drepturilor Omului Notă Informativă 

2. Proiectul Legii cu privire la modificarea şi completarea unor acte legislative (elaborat în vederea 

executării obligaţiilor asumate prin ratificarea tratelor internaţionale împotriva torturii, 

tratamentelor inumane şi degradante, precum şi înlăturării deficienţelor constatate la nivel 

legislativ în acest domeniu). 

3. Proiectul Legii cu privire la modificarea şi completarea unor acte legislative (elaborat în vederea 

elaborat în vederea executării prevederilor art. II alin. (6) din Legea nr. 66 pentru modificarea şi 

completarea Codului de procedură penală al Republicii Moldova nr. 122-XV din 14 martie 

2003), Nota informativă la acesta şi Sinteza obiecţiilor şi propunerilor. 

4. Proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului nr.258 din 3 aprilie 

2009, Nota informativă precum şi Sinteza obiecţiilor şi propunerilor 

5. Proiectul  Hotărîrii Guvernului cu privire la abrogarea unor hotărîri ale Guvernului,  Nota 

informativă precum şi Sinteza obiecţiilor şi propunerilor 

6. Proiectul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative, Nota Informativa si 

Sinteza obiecţiilor si propunerilor 

7. Proiectul Hotărîrii Guvernului privind modificarea anexei nr. 1 la Hotărîrea Guvernului nr. 241 

din 6 martie 2006, Nota informativă precum şi Sinteza obiecţiilor şi propunerilor 

 

Proiecte de acte normative remise spre coordonare 

1. Proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la modificarea anexei nr.2 la Hotărîrea Guvernului 

nr.516 din 13 mai 2006 

2. Proiectul Legii privind modificarea şi completarea Legii nr.l225-XII din 8 decembrie 1992 

privind reabilitarea victimelor represiunilor politice 

3. Proiectul de Lege privind modificarea şi completarea unor acte legislative 

4. Proiectul Legii pentru modificarea şi completarea Regulamentului Parlamentului Nota 

informativa 

5. Proiectul Hotărîrii Guvernului"Cu privire la delegarea juriştilor secunzi la Curtea Europeană a 

Drepturilor Omului" precum şi Nota informativă 

6. Proiectul Hotărîrii Guvernului "Cu privire la transmiterea unor bunuri imobile",precum şi Nota 

informativă 

7. Proiectul legii cu privire la modificarea şi completarea unor acte legislative(Codul penal al 

Republicii Moldova,nr.985-XV din 18 aprilie 2002,Codul de executare al Republicii Moldova 

nr.443-XV din 24 decembrie 2004)Nota Informativă 

http://www.justice.gov.md/public/files/proiecte_spre_coordonare/Proiect_iniial_1.docx
http://www.justice.gov.md/public/files/proiecte_spre_coordonare/NOT_INFORMATIV_1.doc
http://www.justice.gov.md/public/files/proiecte_spre_coordonare/SINTEZA_obiectiilor.doc
http://www.justice.gov.md/public/files/proiecte_spre_coordonare/Proiect_Hot.abrogare_unor_hotariri.docx
http://www.justice.gov.md/public/files/proiecte_spre_coordonare/NOT_INFORMATIV.docx
http://www.justice.gov.md/public/files/proiecte_spre_coordonare/NOT_INFORMATIV.docx
http://www.justice.gov.md/public/files/proiecte_spre_coordonare/NOT_INFORMATIV.docx
http://www.justice.gov.md/public/files/proiecte_spre_coordonare/SINTEZA_OBIECIILOR_I_PROPUNERILOR.docx


8. Proiectul Hotărîrii Parlamentului privind abrogarea Hotărîrii parlamentului nr.3 din 11 februarie 

2010 pentru numirea unor membri în Comisia centrală de control al declaraţiilor cu privire la 

venituri şi proprietate şi Nota informativă la proiect. 

9. Proiectul Hotărîrii Guvernului"Cu privire la abrogarea unor hotărîri de Guvern (HG nr.78 din 

14.02.2011 şi HG nr.27 din 26.01.2010)şi Nota Informativă 

10. Proiectul Legii pentru completarea anexei la Legea nr. 121-XVI din 4 mai 2007 privind 

administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice precum si Nota Informativa 

11. Proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la reprezentarea intereselor în instanţele judecătoreşti şi 

instituţiile de arbitraj naţionale şi internaţionale şi Nota informativă la proiect. 

12. Proiectul legii pentru modificarea articolului 3 din Legeataxei de stat nr. 1216-XII din 3 

decembrie 1992 şi Nota informativă la proiect. 

13. Proiectul Hotărîrii Guvernului privind acordarea unor scutiri la serviciile de stare civilă prestate 

contra plată şi Nota informativă la proiect. 

14. Proiect de Lege cu privire la egalitatea de şanse Nota informativă 

15. Proiectul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (elaborat în vederea 

executării obligaţiilor asumate prin ratificarea tratelor internaţionale împotriva torturii, precum şi 

în vederea înlăturării deficienţelor constatate la nivel legislativ în acest domeniu)Nota 

Informativă 

16. Proiectul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (Proiect reforma 

CCCEC)Nota informativa 

17. Proiectul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (elaborat în vederea 

implementării Legii nr. 86 din 28 iulie 2011 cu privire la simbolurile publice)Nota Informativa 

18. Proiect de lege cu privire la actele normative precum si Nota informativa  

19. Proiectul Hotaririi Guvernului privind stabilirea valorii admise a cadourilor simbolice, celor 

oferite din politeţe sau cu prilejul anumitor acţiuni de protocol şi aprobarea Regulamentului cu 

privire la evaluarea, evidenţa, păstrarea, utilizarea şi răscumpărarea cadourilor si Nota 

Informativa 

20. Proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la optimizarea structurii şi activităţii Ministerului 

Justiţiei şi instituţiilor din subordine şi nota informativă 

21. Proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei şi 

nota informativă 

22. Proiectul Hotărîrii Guvernului privind completarea anexei nr. 2 la Hotărîrea Guvernului nr. 1108 

din 25 septembrie 2006 şi nota informativă 

23. Proiectul Legii cu privire la modificarea şi completarea unor acte legislative (elaborat de grupul 

de lucru pentru elaborarea strategiilor şi implementarea activităţilor identificate în vederea 

realizării optime a procesului de reformare a 

24. sistemului de finanţare a partidelor politice şi a campaniilor electorale şi elaborarea proiectului 

actului legislativ pentru modificarea şi completarea (ajustarea) cadrului legal existent în această 

sferă, creat de Comisia Electorală Centrală)Nota informativă 



25. Proiectul Legii privind modificarea şi completarea Codului contravenţional al 

Republicii Moldova nr. 218-XVI din 24 octombrie 2008 

26. Nota informativă precum şi Sinteza obiecţiilor şi propunerilor 

27. Proiectul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative 

(elaborat în vederea executării prevederilor art. II alin. (6)) din Legea nr. 66 

28. pentru modificarea şi completarea Codului de procedură penală al Republicii Moldova nr. 122-

XV din 14 martie 2003) şi Nota informativă la acesta 

29. Proiectul Hotărîrii Guvernului „Cu privire la aprobarea Regulamentului Direcţiei de justiţie a 

Găgăuziei" (versiunea în limba română şi versiunea în limba rusă) şi Nota informativă la acesta 

30. Proiectul Ordinului ministrului justiţiei cu privire la modificarea şi completarea Regulamentului 

privind condiţiile de admitere în calitate de executor judecătoresc stagiar şi condiţiile de 

efectuare a stagiului, Nota Informativă 

31. Proiectul Hotărîrii Guvernului privind modificarea anexei nr.l la Hotărîrea Guvernului nr.241 din 

6 martie 2006 „Cu privire la aprobarea Nomenclatorului lucrărilor efectuate şi serviciilor 

prestate, contra plată, de Ministerul Justiţiei şi instituţiile subordonate ale acestuia şi de instanţele 

judecătoreşti şi tarifelor la acestea, precum şi a regulamentelor privind modul şi direcţiile de 

utilizare a mijloacelor speciale" şi Nota informativă la acest proiect. 

32. Proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului nr.950 din 14 

octombrie 1997 despre aprobarea Regulamentului cu privire la satisfacerea serviciului, textului 

jurămîntului, Regulamentului privind modul de depunere a jurămîntului, listei gradelor speciale 

şi modelului legitimaţiei de serviciu pentru efectivul de trupă şi corpul de comandă din sistemul 

penitenciar al Ministerului Justiţiei precum şi Nota Informativă. 

33. Proiectul Legii cu privire la administratorii autorizaţi precum si Nota informativa 

34. Proiectul Hotaririi Guvernului cu privire la aprobarea Planului National de Armonizare a 

Legislaţiei pentru anul 2013 si Nota Informativa 

35. Proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la abrogarea unor hotariri ale Guvernului si Nota 

Informativa 

36. Proiectul privind modificarea şi completarea Hotărîrii Parlamentului nr. 90 din 12 mai 2011, cu 

privire la aprobarea Planului naţional de acţiuni în domeniul drepturilor omului pentru anii 2011-

2014, PARTEA II, tabelară precum si Nota informativa 

37. Proiectul pentru modificarea şi completarea unor acte legislative precum şi Nota Informativă 

38. Proiectul Legii cu privire la modificarea şi completarea unor acte legislative (elaborat în vederea 

executării prevederilor art.IIalin. (6) din Legea nr. 66 pentru modificarea şi completarea Codului 

de procedură penală al Republicii Moldova nr. 122-XV din 14 martie 2003), Nota informativă la 

acesta şi Sinteza obiecţiilor şi propunerilor. 

39. Proiectul Legii privind modificarea şi completarea unor acte legislative (măsuri anticorupţie 

prevăzute de SRSJ)Nota informativă 

40. Proiectul Legii cu privire la răspunderea disciplinară a judecătorilor precum şi Nota Informativă 

41. Proiectul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative şi Nota Informativă 

42. Proiectul Legii cu privire la activitatea Consiliul pentru prevenirea şi eliminarea discriminării şi 

asigurarea egalităţii si Nota Informativa 

43. Proiectul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative si Nota Informativa 

44. Proiectul Legii privind testarea integrităţii profesionale si Nota Informativă 

45. Proiectul Hotărîrii cu privire la modificarea şi completarea Hotărîrii Guvernului nr. 627 din 5 

iunie 2007 precum şi Nota Informativă 



46. Proiectul cu privire la aprobarea Codului de etică al consilierului de probaţiune precum şi Nota 

informativă 

47. Proiectul Legii cu privire la activitatea Consiliului pentru prevenirea şi eliminarea discriminării 

şi asigurarea egalităţii,Nota informativă precum şi Sinteza obiecţiilor şi propunerilor 

48. Proiectul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative,Nota informativă precum 

şi Sinteza obiecţiilor şi propunerilor 

49. Proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la transmiterea unor bunuri imobile şi Nota informativă 

50. Proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la instituirea sărbătorii profesionale "Ziua 

funcţionarului sistemului organelor de stare civilă" şi Nota Informativă 

 

Transparenta decizionala / Consultaţii publice 

1. Proiectul Hotaririi Guvernului pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea si 

funcţionarea Ministerului Justiţiei, structurii, efectivului-limita si componentei nominale a 

Colegiului acestuia. 

2. Proiectul Hotărîrii Guvernului pentru aprobarea Listei actelor legislative şi normative care vor fi 

monitorizate de către organele centrale de specialitate ale administraţiei publice în semestrul II al 

anului 2012  

3. Se propune pentru dezbateri publice Proiectul de modificare şi completare a Hotărîrii 

Parlamentului cu privire la aprobarea Planului naţional de acţiuni în domeniul drepturilor omului 

pentru anii 2011-2014, PARTEA II, tabelară. 

4. Propunere de politică publică "Eficientizarea probaţiunii în serviciul comunităţii" 

 

Transparenţa în procesul decizional / Anunţuri privind iniţierea elaborării de acte 

normative 

1. Anunţ despre iniţierea procesului de ajustare a cadrului legislativ-normativ existent, la 

prevederile Legii nr. 59 din 29.03.2012 privind activitatea specială de investigaţii (publicată în 

Monitorul Oficial nr.l 13-118 din 08.06.2012) 

2. Anunţ privind iniţierea procesului de elaborare a propunerii de politică publică în domeniul 

managementului resurselor umane ale sistemului penitenciar 

 

Transparenţa în procesul decizional / Reglementare 

1. Legea privind transparenţa în procesul decizional 

2. Regulamentul privind procedurile de informare, consultare şi participare în procesul de elaborare 

şi adoptare a deciziilor în cadrul Ministerului Justiţiei 

 

Noutăţi 

1. Lista rezultatelor examenului de atestare a interpreţilor şi traducătorilor (proba scrisă) sesiunea 

de toamnă 2011 

2. Anunţ eliberarea autorizaţiilor persoanelor care au promovat examenul de atestare a interpreţilor 

şi/sau traducătorilor 

3. HOTĂRIRE privind promovarea examenului de atestare a interpreţilor şi traducătorilor 

4. Consiliul Institutului Naţional al Justiţiei anunţă concurs pentru completarea reţelei de formatori 



5. Anunţ privind eliberarea autorizaţiilor pentru interpreţi/traducători sesiunea de toamnă 2011-

2012 

6. HOTĂRIRE SUPLIMENTARA privind promovarea examenului de atestare a interpreţilor şi 

traducătorilor 

7. Anunţ cu privire la organizarea concursului în vederea selectării a doi membri în componenţa 

Colegiului disciplinar al notarilor 

8. ANUNŢ cu privire la organizarea concursului privind selectarea a doi membri în componenţa 

Colegiului disciplinar al executorilor judecătoreşti 

9. Comisia de atestare a interpreţilor şi traducătorilor anunţă organizarea sesiunii de primăvară 

examenului de atestare a interpreţilor şi traducătorilor antrenaţi de Consiliul Superior al 

Magistraturii, de Ministerul Justiţiei, de organele procuraturii, organele de urmărire penală, 

instanţele judecătoreşti, de notari, avocaţi şi de executorii judecătoreşti. 

10. ANUNŢ Comisia de atestare a interpreţilor şi traducătorilor anunţă organizare a sesiunii de 

primăvară a examenului de atestare 

11. Uniunea Naţională a Executorilor Judecătoreşti anunţă organizarea concursului pentru admiterea 

în calitate de executor judecătoresc stagiar. 

12. ANUNŢ privind iniţierea procesului de monitorizare a Legii privind organizarea judecătorească, 

nr.514-XIII din 06.07.1995,în partea care se referă la normele de reglementare a organizării şi 

realizării repartizării aleatorii a dosarelor în instanţele judecătoreşti 

13. ANUNŢ Concurs pentru selectarea candidaţilor la postul de judecător la Curtea Europeană a 

Drepturilor Omului 

14. 1 lotărîrea nr.l a şedinţei Comisiei de concurs privind candidaţii admişi la concurs în calitate de 

executori stagiari 

15. 1 lotărîrea nr.2 a şedinţei Comisiei de concurs,privind candidaţii admişi la interviu pentru 

admiterea in calitate de executori stagiari 

16. Orarul examenelor pentru interpreţi 

17. Orarul examenelor pentru traducători 

18. Cea de-a doua întrunire a Forului de cooperare juridică moldo-lituaniană se desfăşoară la Vilnius 

19. Consiliul Institutului National al Justiţiei anunţă concursul de admitere la Institutul Naţional al 

Justiţiei pentru instruirea iniţială în perioada 1 octombrie 2012-31 martie 2014. 

20. Comisia pentru selectarea candidaţilor la postul de judecător la Curtea Europeană a Drepturilor 

Omului anunţă desfăşurarea următoarei etape a CONCURSULUI. 

21. ANUNŢ ELIBERAREA AUTORIZAŢIILOR 

22. ANUNŢ cu privire la organizarea concursului pentru selectarea membrilor în Consiliul de 

Mediere 

23. Anunţ privind eliberarea autorizaţiilor pentru interpreţi/traducători sesiunea de primăvară 2012. 

24. Propunere de politică publică "Eficientizarea probaţiunii în serviciul comunităţii" 

25. Comisia de atestare a interpreţilor şi traducătorilor anunţă organizarea (sesiunii de toamnă 

2012)examenului de atestare a interpreţilor şi traducătorilor antrenaţi de Consiliul Superior al 

Magistraturii, de Ministerul Justiţiei, de organele procuraturii, organele de urmărire penală, 

instanţele judecătoreşti, de notari, avocaţi şi de executorii judecătoreşti. 

26. Anunţ cu privire la organizarea interviului pentru selectarea membrilor în Consiliul de Mediere 



27. Lista candidaţilor care au promovat concursul pentru selectarea membrilor in Consiliul de 

Mediere 

28. CONSOLIDAREA CAPACITĂŢII INSTITUŢIONALE ÎN DOMENIUL ARMONIZĂRII 

LEGISLAŢIEI' 

29. Ministerul Justiţiei propune introducerea răspunderii penale pentru îmbogăţirea ilicită şi 

confiscarea extinsă a averilor ce nu pot fi justificate 

30. Proiectul Legii cu privire la activitatea Consiliului pentru prevenirea şi eliminarea discriminării 

şi asigurarea egalităţii a fost supus unor dezbateri publice 

31. Iniţiativele anticorupţie ale Ministerului Justiţiei au fost expertizate de un grup de specialişti de 

la Departamentul de Stat al Statelor Unite 

32. Lista rezultatelor examenului de atestare a interpreţilor şi traducatorilor(proba scrisă sesiunea de 

toamnă 2012. 

33. In atenţia persoanelor care au promovat examenul de atestare a interpreţilor şi/sau traducătorilor 

(sesiunea de toamnă 2012) 

34. Comunicat: Un executor judecătoresc este pentru a cincea oară în 2012 sancţionat pentru grave 

abateri comise în activitatea sa. 

35. AVIZ în atenţia persoanelor-absolvente a cursurilor de formare iniţială a mediatorilor, care 

urmează să fie atestate de către Consiliul de Mediere 

36. PROVOCĂRILE PROCESULUI DE ARMONIZARE A LEGISLAŢIEI NAŢIONALE CU 

CEA A UE ÎN DOMENIUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE 

 

Structura Ministerului 

Subdiviziunile ministerului 

Centrul de Armonizare a Legislaţiei/Informaţii utile: 

1. BD a actelor UE transpuse, 2007-2012, actualizata pina la data de 16.03.2012 

Direcţia relaţii internaţionale şi integrare europeană / Secţia Tratate şi Integrare 

Europeană/Implementarea Pactului inernaţional cu privire la drepturile civile şi politice 
 

2. Raport periodic privind gradul de realizare a Planului pentru anul 2011 

Direcţia apostilă 

3. Rubrica apostilare reactualizata 

4. Rubrica supralegalizare reactualizata 

5. Rubrica contacte reactualizata 

Partide, Culte, Organizaţii / Organizaţii necomerciale/ Lista actelor necesare 

6. Lista actelor necesare pentru înregistrarea instituţiilor publice 

Partide, Culte, Organizaţii / Organizaţii necomerciale/ Modele de acte / Modele de acte 

pentru înregistrarea publicaţiilor periodice 

7. Model de cerere 

8. Model de lista colectivului de redacţie 

9. Model de lista actelor pentru înregistrarea publicaţiei periodice 

10. Model de proces - verbal al colectivului de redacţie 



11. Model de statut 

12. Model de lista fondatorilor 

13. Model de proces - verbal de constituire al fondatorilor 

Direcţia relaţii internaţionale şi integrare europeană / Secţia Tratate şi Integrare 

Europeană  

14. Raportul Guvernului RM urmare a vizitei CPT comitetului european pentru prevenirea şi 

combaterea torturii, în RM din perioada 1-10 iunie 2011  

15. Raport (ro) 

16. Raport (fr) 

 

Activitatea Ministerului 

Startegii  

1. Programul de dezvoltare strategică 2012-2014 

 

Planuri  

1. Planul de activitate al Ministerului Justiţiei pentru anul 2012 

2. Rezumatul planului de activitate al Ministerului Justiţiei pentru anul 2012 

Planuri de finanţare pe anul 2012 - 
3. Aparatul central 

4. Plan secundar de finanţare pe anul 2012 

5. Plan de finanţare pe anul 2012-aparatul central- mijloace speciale 

6. Plan de finanţare pe anul 2012-Apostila* 

7. Proiectul bugetului aparatului central pentru anul 2013 şi estimările pentru anii 2014-2015 

8. Nota informativă la propuneri de buget, cheltuieli de bază, pe anul 2013 

9. Nota informativă la propuneri de buget pe anul 2013 şi estimărilor pentru anii 2014-2015 

mijloace speciale 

10. Propuneri de buget pentru anul 2013 şi estimări pe anii 2014-2015 la mijloace speciale 

11. Nota informativă la propuneri de buget pentru anul 2013 şi estimări pe anii 2014-2015 pentru 

alocaţiile destinate reformei sectorului justiţiei 

12. Nota informativăla propuneri de buget pe anul 2013 şi estimări pe anii 2014-2015 

13. Propuneri de buget pentru anul 2013 şi estimări pe anii 2014-2015 la componenta de bază 

14. Strategia de reformă a sectorului justiţiei 

15. Propuneri de buget pentru anul 2013 şi estimări pe anii 2014-2015 la componenta de bază 

16. Propuneri de buget pentru anul 2013 şi estimări pe anii 2014-2015 la mijloace 

speciale 

17. Propuneri de buget pentru anul 2013 şi estimări pe anii 2014-2015 la 

componenta de bază 

 

Rapoarte 

1. Raportul de monitorizare privind planul de activitate a Ministerului Justiţiei pentru anul 2011 

 



2. R A P O R T  PRIVIND REZULTATELE MONITORIZĂRII 

3. PROCESULUI DE IMPLEMENTARE A LEGISLAŢIEI PENTRU ANUL 

2011 

4. Raport privind gradul de implementare a Planului Naţional de Acţiuni în Domeniul Drepturilor 

Omului (2011-2014) pentru anul 2011 

5. RAPORT DE MONITORIZARE privind implementarea Legii nr. 198-XVI din 26 iulie 2007 cu 

privire la asistenţa juridică garantată de stat 

Rapoarte bugetare - trimestru II 

6. Raport privind executarea bugetului la 01.07.2012 din contul cheltuielilor de bază 

7. Raport privind incasarea şi utilizarea mijloacelor speciale la 01.07.2012 -aparatul central 

8. Raport privind incasarea şi utilizarea mijloacelor speciale la 01.07.2012 -Apostila 

9. Raport privind gradul de implementare al Planului de activitate al Ministerului Justiției pe anul 

2012 

 

Monitorizarea actelor normative 

1. RAPORTUL FINAL PRIVIND REZULTATELE MONITORIZĂRII PROCESULUI DE 

IMPLEMENTARE A LEGISLAŢIEI PENTRU ANUL 2011 

2. Raport de monitorizare a procesului de implementare a Legiinr.352-XVI din 

24.11.2006 cu privire la organizarea şi desfăşurarea activităţii turistice în 

Republica Moldova 

3. Raport de monitorizare a procesului de implementare a Legii nr.382-XV din 19 iulie 2001 cu 

privire la dreptirule persoanelor aparţinînd minorităţilor naţionale şi la statutul juridic al 

organizaţiilor lor 

4. Raportul de monitorizare a procesului de implementare a Legii aviaţiei civile nr. 1237-XIII din 

09.07.1997 

5. RAPORT privind monitorizarea procesului de implementare a Legii nr. 113 din 17 iunie 2010 

privind executorii judecătoreşti 

6. Raport de monitorizare privind implementarea Hotărîrii Guvernului nr. 784 din 9 iulie 2007 

„Pentru aprobarea Strategiei naţionale şi a Planului de acţiuni privind reforma sistemului 

rezidenţial de îngrijire a copilului pe anii 2007-2012 

7. Raport de monitorizare privind implementarea Hotărîrii Guvernului nr. 596 din 2 iulie 2010 „Cu 

privire la predarea religiei în instituţiile de învăţămînf' 

8. Raport de monitorizare a procesului de implementare a Legii cu privire la prevenirea si 

combaterea corupţiei nr. 90-XVI din 25 aprilie 2008 elaborat de Centrul pentru Combaterea 

Crimelor Economice si Corupţiei 

9. RAPORT DE MONITORIZARE a procesului de implementare a Legii nr. 221 din 19.10.2007 

privind activitatea sanitar-veterinară 

10. Raportul de monitorizare a procesului de implementare a Legii cu privire la eficienţa energetică 

(nr.142 din 2 iulie 2010) 

11. Raportul de monitorizare a procesului de implementare a Legii cu privire la gazele naturale 

(nr.123 din 23 decembrie 2009) 

12. Raportul de monitorizare a procesului de implementare a Legii cu privire la energia electrică 

(nr.124 din 23 decembrie 2009) 

13. R A P O R T privind monitorizarea procesului de implementare a Legii nr.330 din 

25.03.1999„Cu privire la cultura fizică şi sport" 



14. Raportul de monitorizare a procesului de implementare a Legii cu privire la reglementarea prin 

licenţiere a activităţii de întreprinzător (nr. 451 din 30 iulie 2001 ) 

15. Raportul de monitorizare a procesului de implementare a Legii cu privire la parcurile industriale 

(nr.182 din 15 iulie 2010) 

16. RAPORT DE MONITORIZARE PRIVIND IMPLEMENTAREA LEGII 

17. RM NR. 134 DIN 14.06.2007 CU PRIVIRE LA MEDIERE 17.Raportul de monitorizare a 

procesului de implementare a Legii nr. 1540 din 25.02.1998 privind plata pentru poluarea 

mediului  

18. Raportul de monitorizare a procesului de implementare a Legii nr. 467-XV din 21.11.2003 cu 

privire la informatizare şi la resursele informaţionale de stat. 

19. Raport de monitorizare a procesului de implementare a Legii nr. 119-XV din 22.04.2004 cu 

privire la produsele de uz fitosanitar. 

20. R A P O R T de monitorizare a procesului de implementare a Hotărârii Guvernului cu privire la 

implementarea Strategiei dezvoltării durabile a sectorului forestier naţional (nr.739 din 

17.06.2003) 

21. Raportul privind monitorizarea implementării Legii nr. 251 din 04.12.2008 privind constituirea 

Rezervaţiei cultural-naturale "Orheiul Vechi".  

22. Raport despre monitorizarea procesului de implementare a Legii nr.1585-XIII din 27.02.98 cu 

privire la asigurarea obligatorie de asistenţă medicală  

23. Raport despre monitorizarea procesului de implementare a Legii nr. 552-XV din 18.10.2001 

privind evaluarea şi acreditarea în sănătate  

24. Raport privind monitorizarea Legii nr. 242 din 24 septembrie 2010 cu privire la taxele consulare 

25. .RAPORT DE MONITORIZARE privind implementarea Legii nr. 198-XVI din 26 iulie 2007 cu 

privire la asistenţa juridică garantată de stat 

26. Raportul de monitorizare a procesului de implementare a Codului contravenţional nr. 218 din 24 

octombrie 2008(art. 208-220 şi 407) 

27. Raport de monitorizare a procesului de implementare a Hotărîrii Guvernului nr.977 din 

23.08.2006 privind expertiza anticoruptie a proiectelor de acte legislative si normative elaborat 

de Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice si Corupţiei 

28. RAPORT de monitorizare a procesului de implementare a Hotărîrii Guvernului nr. 158 din 4 

martie 2010 cu privire la aprobarea Strategiei naţionale de dezvoltare regională 

29. RAPORT de monitorizare a procesului de implementare a Hotărîrii Guvernului nr. 772 din 

22.08.2010 cu privire la aprobarea Documentului unic de program pentru anii 2010-2012 

30. RAPORT de monitorizare a procesului de implementare a Legii nr. 163 din 09.07.2010 privind 

autorizarea executării lucrărilor de construcţie 

31. Raportul de monitorizare a procesului de implementare a Legii cu privire la reglementarea prin 

licenţiere a activităţii de întreprinzător (nr. 451 din 30 iulie 2001 ) 

32. Raportul de monitorizare a procesului de implementare a Legii nr. 1540 din 25.02.1998 privind 

plata pentru poluarea mediului  

33. RAPORTUL DE MONITORIZARE a procesului de implementare a Legii privind protejarea 

patrimoniului arheologic nr. 218 din 17 septembrie 2010 (Monitorul Oficial, nr.235-240, art.738 

din 03.12.2010) 

34. Raportul de monitorizare a procesului de implementare a Legii privind activitatea de audit nr. 

61-XVI din 16 martie 2007 

35. Raport de monitorizarea Legii privind achiziţiile publice nr. 96-XVI din 13 aprilie 2007 



36. Raport de monitorizare privind implementarea Legii nr.8-XVI din 14 februarie 2008 cu privire la 

probaţiune 

37. Raportul de monitorizare a procesului de implementare a Hotărîrii 

38. Guvernului nr. 987 din 30.08.2007 „Cu privire la aprobarea Strategiei de dezvoltare a aviaţiei 

civile în perioada anilor 2007-2012" 

39. Raportul de monitorizare a procesului de implementare a Legii privind securitatea aeronautică 

nr. 92-XVI din 05.04.2007 

40. EXECUTAREA PLANULUI DE ACŢIUNI PRIVIND REALIZAREA STRATEGIEI DE 

DEZVOLTARE A AVIAŢIEI CIVILE ÎN PERIOADA ANILOR 2007-2012 

41. Raportul de monitorizare a procesului de implementare a Hotărîrii Guvernului nr. 1034 din 16 

octombrie 2000 „Privind aprobarea Programului Naţional de Facilitare a Transporturilor 

Aeriene" 

42. Structura Ministerului Instituţii subordonate / Centrul de Armonizare a Legislaţiei/Informaţii 

Utile: Hotărîrea Guvernului nr.962 din 19.12.2011 cu privire la aprobarea Planului Naţional de 

armonizare a legislaţiei pentru anul 2012 

 

Monitorizarea procesului de implementare a legislaţiei/Cadrul normative 

1. Lista actelor legislative şi normative care vor fi monitorizate de către organele centrale de 

specialitate ale administraţiei publice în semestrul I al anului 2012 

2. Anunţ în conformitate cu Hotărîrea Guvernului nr.54 din 30.12.2012 „Cu privire la aprobarea 

listei actelor legislative şi normative, care vor fi monitorizate de către organele centrale de 

specialitate ale administraţiei publice în semestrul I al anului 2012" 

3. Chestionar privind evaluarea procesului de implementare a Legii nr. 198-XVI din 26 iulie 2007 

cu privire la asistenţa juridică garantată de stat 

4 .  R A P O R T  PRIVIND REZULTATELE MONITORIZĂRII PROCESULUI DE 

IMPLEMENTARE A LEGISLAŢIEI ( Hotărîrea Guvernului nr.127 din 8 februarie 2008 „cu 

privire la măsurile de realizare a Legii nr.438 - XVI din 28 decembrie 2006 privind dezvoltarea 

regională a Republicii Moldova") 

5. R A P O R T  privind monitorizarea procesului de implementare a Legii nr.330 din 25.03.1999 

„Cu privire la cultura fizică şi sport" 

6. RAPORT de monitorizare a procesului de implementare a Legii nr.l525-XIII din 19 februarie 

1998 cu privire la energetică 

7. RAPORT DE MONITORIZARE privind implementarea Legii nr. 198 din 26 iulie 2007 cu 

privire la asistenţa juridică garantată de stat 

8. Raport de monitorizare a procesului de implementare a Legii nr. 1402 din 16.12.1997 cu privire 

la sănătatea mentală 

9. Raport de monitorizare a procesului de implementare a Legii nr. 382-XV din 19 iulie 2001 cu 

privire la drepturile persoanelor aparţinînd minorităţilor naţionale şi la statutul juridic al 

organizaţiilor lor 

10. RAPORT de monitorizare a procesului de implementare a Legii nr.160 din 22 iulie 2011 cu 

privire la reglementarea prin autorizare a activităţii de întreprinzător 

11. Raportul de monitorizare a procesului de implementare a Legii nr.589- XIII din 22.09.1995 cu 

privire la rezervele materiale de stat şi de mobilizare 

12. Raportul de monitorizare a procesului de implementare a Legii nr. 11 l-XVI din 11 mai 2006 

privind desfăşurarea în siguranţă a activităţilor nucleare şi radiologice 



13. Raport de monitorizare a procesului de implementare a Legii nr. 371 din 15.02.1995 privind 

selecţia şi reproducţia în zootehnie 

14. Raportul de monitorizare în semestrul I 2012 a procesului de implementare a Legii nr. 1540 din 

25.02.1998 privind plata pentru poluarea mediului 

15. Raport de monitorizare a procesului de implimentare al articolelor 71, 72 şi 75 din Codul funciar 

nr. 828-XII din 25 decembrie 1991 privind schimbarea destinaţiei terenurilor agricole, terenurilor 

de calitate superioară şi schimbarea categoriei terenurilor cu destinaţie specială.  

16. RAPORT PRIVIND REZULTATELE MONITORIZĂRII PROCESULUI DE 

IMPLEMENTARE A LEGISLAŢIEI (Hotărîrea Guvernului nr.411 din 9 iunie 2011 „cu privire 

la aprobarea Planului de acţiuni pentru remedierea situaţiei în domeniul construcţiei de locuinţe 

pe anii 2011-2012") 

 

 

Servicii 

Apostilă 

1. Preţuri la serviciile prestate de Direcţia apostilă 

 

Achiziții Publice / Licitație publică 

2. Invitaţie la concurs pentru prestarea serviciilor de telefonie mobilă, prin metoda cererii ofertelor 

de preţ pentru anul 2012. 

3. Documentele de licitaţie pentru achiziţionarea serviciilor de transport aerian de pasageri pentru 

anul 2012, conform necesităţilor Ministerului Justiţiei al Republicii Moldova şi Centrului de 

Armonizare a Legislaţiei 

4. Invitaţie de participare la concurs privind achiziţionarea serviciilor de reparaţie şi deservire 

tehnică a automobilelor conform necesităţilor Ministerului Justiţiei al Republicii Moldova, 

pentru anul 2012 

5. CAIETUL DE SARCINI privind achiziţionarea consumabilelor şi a serviciilor de încărcare şi 

regenerare a cartuşelor pentru imprimante şi copiatoare conform necesităţilor Ministerului 

Justiţiei al Republicii Moldova 

6. Documentele de licitaţie pentru achiziţionarea lucrărilor de Reparaţie capitală a obiectului 

„Clădirea Ministerului Justiţiei"din str.31 August 1989, nr.82., conform necesităţii Ministerului 

Justiţiei 

7. COPnr.3360-op/12 

8. COP nr.3361-op/12 

9. INVITAŢIE DE PARTICIPARE COP nr.3785-op/12 din 24.08.2012 la înaintarea ofertelor 

privind achiziţionarea serviciilor de consultanţă pentru crearea sistemului informaţional integrat 

al Ministerului Justiţiei. 

10. Documentele de licitaţie pentru achiziţionarea Sistemului centralizat 

multifuncţional(scanare,imprimare,copiere,fax)conform necesităţilor Ministerului Justiţiei al 

Republicii Moldova. 

11. Contracte de achiziţii publice încheiate 

12. Rubrica " Planul achiziţiilor publice" 



13.  INVITAŢIE DE PARTICIPARE COP nr. 4084-op/12 din „12" septembrie 2012 la înaintarea 

ofertelor privind achiziţionarea serviciilor de consultanţă pentru crearea sistemului informaţional 

integrat al Ministerului Justiţiei. 

14. Invitaţie de participare la concurs COP nr.4083-op/12 din 12 septembrie 2012 pentru 

achiziţionarea rechizitelor de birou conform necesităţii Ministerului Justiţiei al Republicii 

Moldova 

15. Invitaţie la licitaţie pentru achiziţionarea mobilierului conform necesităţii Ministerului Justiţiei 

16. Fişa informaţională a procedurii de achiziţie tip: Licitaţie publică nr. 12/00092 pentru achiziţia 

de: Sistemul centralizat multifuncţional(scanare, imprimare, copiere) 

17. Fişa informaţională a procedurii de achiziţie tip: Cerere a ofertelor de preţuri nr. 12/00094 pentru 

achiziţia de: produse electrocasnice: frigidere cu congelator 

18. Fişa informaţională a procedurii de achiziţie tip: Cerere a ofertelor de preţuri nr. 12/00103 pentru 

achiziţia de: Servicii de abonare pentru anul 2013 (ediţii periodice) 

19. Fişa informaţională a procedurii de achiziţie tip: Cerere a ofertelor de preţuri nr. 12/00139 pentru 

achiziţia de: Jaluzele verticale 

 

Persoane Autorizate 

Experți judiciari 

1. Extras din Registrul de Stat al experţilor judiciari atestaţi (rom) 

2. Extras din Registrul de Stat al experţilor judiciari atestaţi (rus) 

3. LISTA EXPERŢILOR JUDICIARI AI CENTRULUI NAŢIONAL DE EXPERTIZE 

JUDICIARE DE PE LÎNGĂ MINISTERUL JUSTIŢIEI 

4. LISTA EXPERŢILOR ATESTAŢI DIN SUBDIVIZIUNILE CRIMINALISTICE ALE M I N I  

STERULUI AFACERILOR INTERNE 

5. LISTA EXPERŢILOR ATESTAŢI AI CENTRULUI PENTRU COMBATEREA CRIMELOR 

ECONOMICE ŞI CORUPŢIEI 

6. LISTA EXPERŢILOR JUDICIARI MEDICO-LEGALI 

7. LISTA EXPERŢILOR JUDICIARI PARTICULARI ATESTAŢI 

8. LISTA EXPERŢILOR PSIHIATRI 

 

Avocați 

1. Lista avocaţilor licenţiaţi (actualizata) 

2. Lista avocaţilor licenţiaţi (actualizata) 

3. Lista avocaţilor licenţiaţi actualizata 

4. Lista avocaţilor licenţiaţi din Registrul de licenţiere 

 

Interpreți și traducători 

1. Lista rezultatelor examenului de atestare a interpreţilor şi traducătorilor (proba scrisă) sesiunea 

de toamnă 2011 

2. Anunţ eliberarea autorizaţiilor persoanelor care au promovat examenul de atestare a interpreţilor 

şi/sau traducătorilor 

3. HOTARIRE privind promovarea examenului de atestare a interpreţilor şi traducătorilor 



4. Anunţ privind eliberarea autorizaţiilor pentru interpreţi/traducători sesiunea de toamnă 2011-

2012 

5. Reactualizarea listei interpreţilor si traducătorilor 

6. Comisia de atestare a interpreţilor şi traducătorilor anunţă organizarea sesiunii de primăvară 

examenului de atestare a interpreţilor şi traducătorilor antrenaţi de Consiliul Superior al 

Magistraturii, de Ministerul Justiţiei, de organele procuraturii, organele de urmărire penală, 

instanţele judecătoreşti, de notari, avocaţi şi de executorii judecătoreşti. 

7. Orarul examenelor pentru interpreţi 

8. Orarul examenelor pentru traducători 

9. Hotărîre privind admiterea la examenul de atestare a interpreţilor şi traducătorilor 

10. Lista rezultatelor examenului de atestrae a interpreţilor şi traducătorilor (proba scrisă) sesiunea 

de primăvară 2012. 

11. ANUNŢ ELIBERAREA AUTORIZAŢIILOR 

12. HOTĂRÎRE SUPLIMENTARA privind promovarea examenului de atestare a interpreţilor şi 

traducătorilor din 22 august 2012 

13. Anunţ privind eliberarea autorizaţiilor pentru interpreţi/traducători sesiunea de primăvară 2012. 

14. Am reactualizat extrasul din Registrul de Stat al interpreţilor şi traducătorilor autorizaţi 

15. Comisia de atestare a interpreţilor şi traducătorilor anunţă organizarea (sesiunii de toamnă 

2012)examenului de atestare a interpreţilor şi traducătorilor antrenaţi de Consiliul Superior al 

Magistraturii, de Ministerul Justiţiei, de organele procuraturii, organele de urmărire penală, 

instanţele judecătoreşti, de notari, avocaţi şi de executorii judecătoreşti. 

16. Hotărîrea Guvernului nr. 459 din 05.08.2009 pentru aprobarea Regulamentului privind 

organizarea activităţii interpreţilor şi traducătorilor antrenaţi de Consiliul Superior al 

Magistraturii, de Ministerul Justiţiei, de organele procuraturii,organele de urmărire penală, 

instanţele judecătoreşti, de notari, avocaţi, de executorii judecătoreşti 

17. Legea nr. 264 din 11.12.2008 privind autorizarea şi plata interpreţilor şi traducătorilor antrenaţi 

de Consiliul Superior al Magistraturii, de Ministerul Justiţiei, de organele procuraturii, organele 

de urmărire penală, instanţele judecătoreşti, de notari, avocaţi şi de executorii judecătoreşti 

18. Extras din Registrul de Stat al interpreţilor şi traducătorilor autorizaţi 

19. Orarul examenelor de atestarea a traducătorilor 

20. Orarul examenelor pentru interpreţi 

21. HOTARIPvE privind admiterea la examenul de atestare a interpreţilor şi 

traducătorilor 

22. Lista rezultatelor examenului de atestare a interpreţilor şi traducatorilor(proba scrisă sesiunea de 

toamnă 2012. 

23. în ntenţia persoanelor care au promovat examenul de atestare a interpreţilor şi/sau traducătorilor 

(sesiunea de toamnă 2012) 

 

Mediatori 

1. Lista mediatorilor atestaţi 

2. AVIZ în atenţia persoanelor-absolvente a cursurilor de formare iniţială a mediatorilor, care 

urmează să fie atestate de către Consiliul de Mediere 



 

Executori judecătrești 

1. Lista executorilor judecătoreşti 

2. Competenţa teritorială a executorilor judecătoreşti 

3. Lista executorilor judecătoreşti sect.Buiucani si Causeni 

4. Competenţa teritorială a executorilor judecătoreşti 

5. Lista executorilor judecătoreşti repartizaţi pe sectoare 

6. Competenţa teritorială a executorilor judecătoreşti 

 

Reforma în sectorul Justiției 

1. Proiectul de lege pentru modificarea codului de procedura penala si Nota informativa 

 

Sistemul Judiciar 

Studii și analize 

1. Informaţie cu privire la cauzele civile examinate pe 12 luni 2011 in prima instanţa 

2. Informaţie cu privire la cauzele penale si alte cauze examinate pe 12 luni 2011 in prima instanţa 

3. Informaţie cu privire la examinarea cauzelor penale in privinţa minori 12 luni 2011 

4. Informaţie cu privire la masurile de pedeapsa aplicate condamnaţilor pe 12 luni 2011 

5. Informaţie despre condamnarea pe articolele Codul Penal pe 12 luni 2011 

6. ACTIVITATEA INSTANŢELOR JUDECĂTOREŞTI 

7. Raport despre activitatea primei instanţe privind judecarea cauzelor penale pentru 6 luni 2012 

 

Posturi vacante 

1. Lista candidaţilor care au promovat proba scrisă şi sunt admişi la interviul pentru ocuparea 

funcţiei publice vacante 

2. INFORMAŢIA privind condiţiile de desfăşurare a concursului pentru funcţiile vacante din 

cadrul Centrului de Armonizare a Legislaţiei 

3. Funcţiile vacante din cadrul Centrului de Armonizare a Legislaţiei: 

- 1 Specialist principal, Direcţia Armonizarea Legislaţiei; 

- 1 Specialist superior, Direcţia Armonizarea Legislaţiei (termen determinat); 

- 1 Specialist superior, Direcţia Asigurare Informaţională; 

- 2 Specialişti, Direcţia Asigurare Informaţională. 

4. Lista candidaţilor admişi la concursul pentru ocuparea funcţiei publice vacante pe perioadă 

nedeterminată de specialist Direcţia asigurare informaţională 

5. Lista candidaţilor care au promovat proba scrisă şi sunt admişi la interviul pentru ocuparea 

funcţiei publice vacante de specialist în cadrul Direcţiei asigurare informaţională 

6. Lista candidaţilor care au promovat concursul pentru ocuparea funcţiilor publice vacante de 

specialist din cadrul Direcţiei asigurare informaţională 



7. INFORMAŢIA privind condiţiile de desfăşurare a concursului pentru funcţiile vacante din 

cadrul Centrului de Informaţii Juridice. 

8. Lista candidaţilor admişi la concursul pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist din 

cadrul Direcţiei prelucrarea şi difuzarea actelor juridice. 

9. Lista candidaţilor care au promovat proba scrisă şi sunt admişi la interviul pentru ocuparea 

funcţiei publice vacante de specialist în cadrul Direcţiei prelucrarea şi difuzarea actelor juridice 

10. ANUNŢ cu privire la desfăşurarea concursului privind ocuparea postului vacant de inginer 

pentru exploatarea sistemelor informaţionale din cadrul Oficiului central de probaţiune 

11. Lista canditatului care a promovat concursul pentru ocuparea funcţiei publice vacante de 

specialist din cadrul Direcţiei prelucrarea şi difuzarea actelor juridice 

12. ANUNŢ cu privire la desfăşurarea concursului privind ocuparea funcţiei publice vacante în 

cadrul Oficiului central de probaţiune pe lîngă Departamentul Instituţiilor Penitenciare 

13. Anunţ - prelungirea concursului de contabil-sef în cadrul Oficiului central de probaţiune pe lîngă 

Departamentul Instituţii Penitenciare 

 


