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RAPORT DE PREGRES PENTRU ANUL 2013 PRIVIND REALIZAREA CONDIȚIONALITĂȚILOR 

PREVĂZUTE DE MATRICEA DE POLITICI ANEXĂ A ACORDULUI DE SUPORT BUGETAR N 

ENPI/2012/023-420 SEMNAT ÎNTRE COMISIA UNIUNII EUROEPENE ȘI GUVERNUL REPUBLICII 

MOLDOVA PENTTRU IMPLEMENTAREA STRATEGIEI DE REFORMĂ A SECTORULUI JUSTIȚIEI 

DATA DE RAPORTARE –APRILIE/ MAI  2014  

I. NOTE INTRODUCTIVE  

La data de 14 iulie 2013 a fost semnat Acordul de finanțare dintre Guvernul Republicii Moldova și Uniunea 

Europeană privind Programul de suport al reformei justiției (acordul a fost aprobat prin Hotărârea de Guvern nr. 669 

din 2 septembrie 2013)
1
.  

În primul semestru al anului 2013 a fost realizată prima misiune de evaluare care a analizat modul de îndeplinire a 

condiționalităților prevăzute în Matricea de Politici pentru anul 2012. Drept consecință a îndeplinirii 100% a 

acestora, în data de 15 noiembrie a fost acordată prima tranșă din suportul bugetar în valoare de 15 mln. Euro, care 

au fost transferați pe contul Trezoreriei de Stat.  

În anul 2013 Ministerul Justiției a coordonat procesul de realizare a condiționalităților prevăzute pentru anul 2013. 

Astfel, a fost asigura dialog permanent cu instituțiile implementatoare precum și solicitarea periodică de informații 

din partea acestora. Totodată, potrivit  punct. 2.3.2. al Anexei II al Acordului de Suport Bugetar N ENPI/2012/023-

420, a fost constituit Comitetul de coordonare
2
 responsabil pentru implementarea activităților prevăzute de Matricea 

de Politici. Comitetul este compus din membrii delegaţi din instituţiile implicate direct în implementarea Matricei de 

Politici, precum şi reprezentanţi ai Delegației Uniunii Europene în Republica Moldova și ai societății civile conform 

ordinului de creare semnat de către Ministrul Justiției.  

 

Comitetul de coordonare a desfășurat 2 ședințe (22 ianuarie 2014, 4 aprilie 2014) în cadrul cărora au fost discutate : 

Regulamentul de procedură al Comitetului de coordonare, Proiectul Raportului privind implementarea 

condiționalităților prevăzute pentru anul 2013 precum și activitățile care sunt prevăzute pentru a fi realizate în 2014. 

 

Prezentul Raport reflectă analiza efectuată de Comitetul de coordonare precum și are anexate actele probatoare 

pentru toate acțiunile realizate.   

 

II. ACOPERIREA FINANCIARĂ A ACTIVITĂȚILE PREVĂZUTE DE STRATEGIA DE REFORMĂ A SECTORULUI 

JUSTIȚIEI 2011-2016  ȘI MATRICEA DE POLITICI  

 

Potrivit Raportului Anul 2013 privind gradul de implementare al Strategiei de reformă a sectorului justiției pentru 

anii 2011-2016
3
,  începând cu anul 2013, cheltuielile inerente implementării acţiunilor din Planul de acţiuni au fost 

integrate în ciclul național de planificare bugetară. În consecință, Strategia Sectorială de Cheltuieli în domeniul 

Justiției, parte din Cadrul Bugetar pe Termen Mediu 2013-2015, a beneficiat de alocații bugetare mai mari cu 59,6% 

comparativ cu anul 2012. Din acțiunile prevăzute în Planul de Acțiuni de implementare a Strategiei, 79% au 

beneficiat de acoperire bugetară către finele anului 2013, înregistrând o dinamică pozitivă în comparație cu finele 

anului 2012 când doar 72% de acțiuni beneficiaseră de acoperire bugetară. Respectiv, numărul acțiunilor care 

necesită în continuare finanțare a scăzut de la 139 până la 102. 

 

                                                           
1 http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=349537 
2 http://justice.gov.md/tabview.php?l=ro&idc=521 
3http://justice.gov.md/public/files/file/reforma_sectorul_justitiei/rapoarte/2013/Raport_varianta_tipar_05_aprilie_romana.pdf 
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Deşi, suportul financiar a fost transferat cu întârziere, nivelul de absorbție a mijloacelor bugetare alocate din contul 

Programului de suport al reformei în sectorul justiției, la data de 31 decembrie 2013 a fost de 85 %. Acest progres 

denotă faptul că instituțiile implementatoare, responsabile de realizarea acțiunilor pot sistematiza şi planifica 

distribuirea mijloacelor financiare alocate. Pentru anul 2013 Ministerul Justiției indică un procent de executare a 

mijloacelor financiare de 88 % a şi celelalte instituții implementatoare 85 %. 

 

II. REALIZAREA CONDIȚIONALITĂȚILOR SPECIFICE  PREVĂZUTE PENTRU ANUL 2013  

A1. Cadrul instituțional și legislativ al reformei sectorului justiției  

 

- În anul 2013 Ministerul Justiției a continuat să asigure o bună activitate a Mecanismului de Coordonare și 

Monitorizare al Implementării Strategiei de reformă a sectorului justiției. Astfel, a fost asigurată activitatea 

continuă a Secretariatului Grupurilor de lucru – care a asigurat buna desfășurare a activității Grupurilor de lucru 

pentru cei 7 piloni prevăzuți de Strategie, activitate de secretariat pentru Consiliul Național pentru Reforma 

Organelor de Ocrotire a Normelor de Drept.  

- A fost asigurată elaborarea, coordonarea și publicarea Rapoartelor de progres sectoriale trimestriale dar și 

Raportul anual privind implementarea Strategiei de reformă a sectorului justiției pentru anul 2013. Raportul anual 

a fost consultat cu societatea civilă și cu reprezentanții comunității donatorilor, precum și prezentat Guvernului și 

Parlamentului și Național pentru Reforma Organelor de Ocrotire a Normelor de Drept.  

- A fost menținut și dezvoltat mecanismul de coordonare și consultare cu societatea civilă și comunitatea 

donatorilor. Aceștia au fost implicați atît la realizarea acțiunilor prevăzute de Matricea de Politici și SRSJ cît și la 

monitorizarea implementării acestor documente de politici conform Raportului plasat pe pagina web a 

Ministerului Justiției
4
. Toate informațiile cu privire la modul de derulare a implementării Strategiei sunt 

disponibile pe directoriul web special dezvoltată pentru asigurarea transparenței : www.justice.gov.md.  

 

A2. Finanțe publice  
 

- A fost realizată Strategia de Consolidare a Managementului Finanţelor Publice 2013-2020 cu planul de acţiune. 

Au fost realizate consultări publice cu participarea membrilor Curții de conturi, Parlamentului, societății civile și 

comunității donatorilor cu privire la Strategia de Consolidare a Managementului Finanţelor Publice 2013-2020 iar 

recomandările discutate au fost incluse în procesele verbale ale ședințelor.  

- A fost elaborat și aprobat documentul privind Cadrul Bugetar pe Termen Mediu 2014-2016.  

- A fost elaborată și aprobată Strategia în domeniul managementului datoriei de stat pe termen mediu 2014-2016.  

 

B1. Sistemul judiciar  
 

- A fost modernizat sistemul de apel prin excluderea competenței de examinarea în fond a cauzelor și modernizată 

faza de admisibilitate prin modificările aduse la Codul de procedură civilă și altor acte relevante.  

- Prin modificările aduse legislației, instanțele de judecată sunt obligate să asigure înregistrarea obligatorie a 

ședințelor de judecată. Astfel, în 2013 a fost demarat procesul de colectare a informației și raportare a datelor cu 

privire la numărul ședințelor înregistrate (conform legislației unul dintre motivele aplicării sancțiunilor 

disciplinare judecătorilor poate constitui nerespectarea obligației de înregistrare audio). 

 

B2. Procesul prejudiciar și de investigare   

 

- Începând cu anul 2012 a fost demarat procesul de amendare a cadrului normativ cu privire la procedura penală 

pentru a conforma prevederile acestuia standardelor prevăzute de CEDO și obiectivelor SRSJ. Astfel, în 2013 s-

au adus amendamente la Codul de Procedură Penală, Legea cu privire la activitatea operativă de investigație, etc.  

- În anul 2013 a fost demarat procesul de reformă a procuraturii. Pentru aceasta activitate au fost create 2 Grupuri 

de lucru (un Grup de lucru inter-instituțional și un Grup de lucru la nivel de Parlament). Reforma procuraturii este 

consacrată conform deciziei Consiliul Național pentru Reforma Organelor de Ocrotire a Normelor de Drept o 

prioritate pentru anul 2014 cu scopul de asigura independența acesteia. Astfel, Parlamentul RM urmează a 

consulta Comisia de la Veneția privind modificările propuse pentru a promova aceste amendamente în termeni 

oportuni.  

                                                           
4http://justice.gov.md/public/files/file/reforma_sectorul_justitiei/rapoarte/2013/Raport_varianta_tipar_05_aprilie_romana.pdf 

http://www.justice.gov.md/
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- A fost realizat un concept comprehensiv cu privire la înregistrarea și analiza statisticilor penale și a altor date care 

să înregistreze infracțiunile și reclamațiile. În 2014 a demarat activitate realizării unei platforme unice pentru 

instituțiile implicate în colectarea și analiza acestor date.  

- Procuratura Generală a constituit un Grup de lucru interinstituțional pentru asigurarea realizării Regulamentului 

privind indicatorii de performanță. În acest sens a fost realizată o analiză comprehensivă privind cele mai bune 

practici de funcționare a unor astfel de indicatori. Grupul de lucru urmează a promova în 2014 un regulament 

unic.  

B3. Executarea hotărârilor instanței de judecată  

 

- A fost modificat cadrul legal pentru buna reglementare a efectuării planurilor individuale pentru persoanele 

beneficiare ale serviciului de probațiune.  

- A fost reorganizat serviciu de probațiune și transferată direct în subordinea Ministerului Justiției. Totodată a fost 

conceptul privind sistemul de evidență electronică a beneficiarilor serviciului de probațiune.  

- A fost dezvoltat conceptul sistemului standardizat pentru evidența și înregistrarea reținerii, arestului și detenției.  

 

B 4. Justiția Juvenilă  

 

- Cu suportul UNICEF Moldova a fost realizat studiul cu privire la necesitatea de modificare a cadrului legislativ 

primar și secundar care afectează agențiile din sistemul de justiție pentru minori. Acest studiu reprezintă 

cercetarea care stă la baza elaborării modificărilor necesare cadrului normativ – acțiune care demarează în 2014.  

- În 2013 a fost dată în exploatare instituția penitenciară pentru minori de la Goian. Au fost transferați toți minorii 

de la penitenciarul din Lipcani fiind asigurată pregătirea necesară a personalului pentru lucrul cu minorii.  

 

B 5. Intoleranța față de corupție  

 

- În anul 2013 a fost stabilit drept obiectiv elaborarea cadrului normativ necesar pentru asigurarea luptei cu corupția 

și condamnarea corespunzătoare a actelor de corupție. Acest pachet de proiecte de legi a fost elaborat și discutat 

timp de mai bine de un an. Pentru elaborarea acestuia a fost creat un grup de lucru interinstituțional compus din 

reprezentanți ai corpului de magistrați, procurori, Ministerului Justiției, Centrului Național Anticorupție, 

Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul de Informații și Securitate. Eforturile membrilor acestui grup de lucru au 

fost consolidate de participarea activă a experților naționali și internaționali (în acest sens am primit suport din 

partea partenerilor de dezvoltare: Fundației Germane de Cooperare Juridică Internațională, a Ambasadei Statelor 

Unite ale Americii, a Delegației Uniunii Europene în special experților din cadrul proiectelor Susţinerea 

Guvernului Moldovei în domeniul anticorupție, reformei MAI, inclusiv a poliţiei şi protecţiei datelor cu caracter 

personal (MIAPAC) și Misiunii Uniunii Europene de Consiliere în Politici Publice în Republica Moldova 

(EUHLPAM). Proiectele au fost expediate spre expertiză Consiliului Europei și după primirea comentariilor și 

recomandațiilor au fost modificate corespunzător pentru a corespunde standardelor europene. Datorită acestui 

efort conjugat al reprezentanților diferitor instituții publice, experți și reprezentanți ai societății civile a fost 

posibilă definitivarea acestui pachet de inițiative legislative care corespunde celor mai bune practici și standarde 

internaționale în domeniu. Pachetul proiectelor de legi care a fost aprobat de către Parlament conține următoarele: 

 Proiectul de legi cu privire la răspunderea disciplinară a judecătorilor  

 Proiectul legii cu privire la testarea integrității profesionale  

 Proiectul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative care include modificări la Codul 

penal prin introducerea unei noi măsuri de siguranţă „confiscarea extinsă” şi a unei noi componenţe de 

infracţiune „îmbogăţirea ilicită”, precum şi stabilirea prin lege a obligativităţii testării la poligraf a 

candidaţilor la funcţiile de judecător şi procuror.  

 Proiectul de legi cu privire la majorarea salariilor judecătorilor, înaintat de către președintele Republicii 

Moldova, pentru care Guvernul a identificat mijloacele financiare necesare, astfel încât de la 1 ianuarie 2014 vor 

fi majorate salariile judecătorilor aproximativ de 3 ori. 

- A fost asigurată publicarea pe pagina web a Comisiei Naționale de Integritate declarațiile de venituri și averi 

http://declaratii.cni.md/ conform motorului de căutare instalat și paginii speciale pentru declarațiile de venituri și 

averi.  

- Comisia Națională de Integritate a încheiat colaborări cu Transparency International Moldova și ABA ROLI 

Moldova pentru a evalua cadrul normativ existent și formularea propunerilor de modificare a legislației pentru 

asigurarea introducerii unei declarații privind veridicitatea și exhaustivitatea informațiilor privind declarațiilor 
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personale de interese, active, venituri prin introducerea sancțiunii de sperjur precum și pentru elaborarea unor 

reglementări clare privind imposibilitatea ascunderii averii sau originii acestei averi. Ministerul Justiției 

intenționează ca în luna mai să constituie un Grup de lucru pentru a finaliza procesul de elaborare a 

amendamentelor și a le promova.  

- În 2013 a demarat procesul de asigurare a creșterii graduale a salariilor în sectorul judiciar. În noiembrie 2013, 

Parlamentul a votat în lectură finală Legea cu privire la salarizarea judecătorilor prin care li se garantează 

creșterea graduală a salariilor acestora (2014 - 80%, 2015- 90%, 2016 - 100%). În anul 2013, pentru majorarea 

salariilor judecătorilor au fost prevăzute alocaţii în sumă de 32,8 mil lei și executate. Pentru majorarea salariilor 

judecătorilor în anul 2014 sunt aprobate alocaţii în sumă de 43,8 mil lei. 

- Limitarea imunității judecătorilor a fost posibilă prin modificări aduse la cadrul normativ intern. Astfel, în prezent 

nu mai este necesar acordul CSM pentru pornirea urmăririi penale în privinţa judecătorului, în cazul în care acesta 

este bănuit de săvârșirea infracţiunilor prevăzute la articolul 324 (coruperea pasivă) şi 326 (traficul de influenţă) 

Cod penal. Controlul constituţionalităţii acestei prevederi nu a modificat substanţa ei şi astfel, în anul 2013 au fost 

pornite 3 dosare penale împotriva judecătorilor.  

- A fost asigurată integrarea conceptului de ”avertizor de integritate” și realizate Regulamente pentru CNA, MAI  

în vederea asigurării procedurii clare de anunțare de către avertizori a situațiilor de corupție. Totodată, a fost 

instituită obligația judecătorului de a aduce la cunoștință președintelui instanței și CSM despre situațiile de 

influențare a procesului de examinare a cauzei.   

 

C1. Protecția drepturilor omului în Republica Moldova  

 

- Consiliul pentru Egalitate a aprobat Foaia de parcurs privind implementarea Legii cu privire la egalitatea de șanse 

și creșterea gradului de conștientizare privind problemele de discriminare în urma unui proces public de 

consultare a draft - ului elaborat cu participarea părților interesante (MJ; CpDOM, Consiliul pentru Egalitate, 

societate civilă, etc.) 

- A fost elaborat manualul electronic de instruire a judecătorilor privind interzicerea discriminării. Totodată, pe 

parcursul anului 2013 au fost instruiți 236 de persoane (judecători, procurori, avocați, asistenți judiciari, 

colaboratori ai CpDOM).  

- Ministerul Justiției a constituit in Grup de lucru pentru realizarea conceptului privind amendarea Codului de 

procedură penală pentru a înlătura incompatibilităților cu reglementările articolului 5 al CEDO. Conceptul este în 

proces de consultare cu instituțiile interesate precum și în proces de expertiză din partea Consiliului Europei.  

- La 3 aprilie a fost adoptat în lectură finală Proiectul de lege cu privire la avocatul poporului. Legea urmează a fi 

promulgată de Președintele RM și publicată pentru a intra în vigoare.  
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RAPORT ANUAL  

CU PRIVIRE LA MODUL DE IMPLEMENTARE AL ACȚIUNILOR  

PREVĂZUTE ÎN MATRICEA DE POLITICI PENTRU ANUL 2013 

Denumirea acţiunii  (numărul de 

referinţă din Matricea de Politici) 

Măsura de verificare Instituţia 

responsabilă 

Termen 

de 

realizare 

Statut  

(descrierea succintă) 

 

A1.  CADRUL INSTITUȚIONAL ȘI LEGISLATIV AL REFORMEI SECTORULUI JUSTIȚIEI  

 

A.1.1. (1) Rapoarte de performanţă privind 

implementarea Strategiei de reformă 

prezentate de instituţiile din sectorul justiţiei 

către MJ.  

Rapoartele anuale care 

includ și training-urile 

realizare de către persoanele 

implicate în implementarea 

strategiei prezentate de 

fiecare Grup de lucru  

MJ, CCI realizat  Rapoartele sectoriale privind implementarea Strategiei de reformă a sectorului 

justiției pentru fiecare Pilon (care prezintă progresul pentru primul semestru al anului 

2013) au fost aprobate în şedinţele din septembrie 2013 a Grupurilor de lucru 

respective și plasate pe pagina web a Ministerului Justiției. 

http://justice.gov.md/category.php?l=ro&idc=155 

 

Raportul anual de monitorizare a implementării Strategiei de reformă a sectorului 

justiției pentru anul 2014 a fost supus aprobării de către Grupul de lucru pentru 

Pilonul VII în data de 4 aprilie 2014. Raportul a fost supus examinării în ședința 

Consiliului Național pentru Reforma Organelor de Ocrotire a Normelor de Drept în 

data de 10 aprilie 2014.  Raportul a fost discutat în cadrul unei ședințe comune la care 

au participat reprezentanți ai societății civile și ai comunității donatorilor în data de 

15 aprilie 2014. Raportul este plasat pe pagina web a Ministerului Justiției 

http://justice.gov.md/tabview.php?l=ro&idc=489. Raportul conține date cu privire la 

training-urile la care au participat membrii grupurilor de lucru, inclusiv cele realizate 

de către Proiectul de Asistență Tehnică UE Suport în coordonarea Reformei în 

domeniul Justiției în Republica Moldova (proiect de asistență tehnică care a demarat 

în august 2013 și care asigură buna realizare a activităților reglementate de Pilonul 7 

al Strategiei).   

 

NB. Pentru realizarea raporturilor de progres Secretariatul Grupurilor de lucru 

solicită de la fiecare instituție informație despre gradul și modul de realizare al 

acțiunilor prevăzute în responsabilitatea acestora.  

 

http://justice.gov.md/category.php?l=ro&idc=155
http://justice.gov.md/tabview.php?l=ro&idc=489
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A.1.1. (2) Mecanism integrat de consultare 

și cooperare cu societatea civilă și actori 

neguvernamentali și donatori externi este 

funcțional  

 

Procesele verbale întocmite  MJ, CCI realizat Metodologia și Regulamentul privind funcționarea Grupurilor de lucru pentru 

monitorizarea și coordonarea implementării Strategiei au fost modificate de către 

experții din cadrul Proiectului de Asistență Tehnică UE Suport în coordonarea 

Reformei în domeniul Justiției în Republica Moldova împreună cu colaboratorii 

Ministerului Justiției și membrilor Secretariatului grupurilor de lucru. Modificările 

propuse au fost discutate în cadrul ședințelor din luna decembrie de către membrii 

Grupurilor de lucru și au fost aprobate de către Ministrul Justiției (la data de 

27.03.2014, respectiv la data de 28.03.2014). Modificările propuse aduc îmbunătățiri 

mecanismului de comunicare cu donatorii și societatea civilă.  

http://justice.gov.md/slidepageview.php?l=ro&idc=422& 

 

Atît reprezentanții societății civile cît și ai societății civile sunt incluși în Grupurile de 

lucru pentru monitorizarea și coordonarea implementării Strategiei de Reformă a 

Sectorului Justiției 2011-2016. Reprezentanții societății civile sunt membri cu 

drepturi de vot în cadrul Grupurilor de lucru, în timp ce reprezentanții comunității 

donatorilor sunt membri observatori. Toate procesele verbale de la ședințe sunt 

consultate cu societatea civilă și cu comunitatea donatorilor. Toate rapoartele de 

progres privind implementarea Strategiei au fost consultate cu societatea civilă.   

 

Pe parcursul anului 2013 au fost realizate 2 întruniri cu reprezentanții comunității 

donatorilor (20 martie 2013, 19 noiembrie 2013) și o întrevedere cu reprezentanții 

societății civile (17 decembrie 2013). La întrevederi au fost discutate progresele cu 

privire la modul de realizare a Strategiei de reformă a sectorului justiției precum și 

impedimentele care stagnează implementarea anumitor acțiuni prevăzute de Strategie 

și Matricea de politici atît pentru anul 2012 cît și pentru anul 2013. În cadrul 

acelorași ședințe au fost discutate acțiunile prioritare prezentate de către instituțiile 

implementatoare pentru a obține suport suplimentar. Ministerul Justiției a elaborat un 

raport privind mecanismul de colaborare cu societatea civilă pentru anul 2013 care 

este atașat prezentului raport.  

http://justice.gov.md/tabview.php?l=ro&idc=506 

 

http://justice.gov.md/slidepageview.php?l=ro&idc=422&
http://justice.gov.md/tabview.php?l=ro&idc=506
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A. 1.2. (1) Planul de acțiune pentru 

implementarea SRSJ este bugetat   

Probe conform cărora 

costurile pentru Planul de 

acțiuni sunt reflectate în 

bugetat de stat și în CBTM  

 

MJ, CCI realizat Pentru acoperirea necesară a costurilor prevăzute de Planul de acțiuni pentru 

implementarea Strategiei a fost asigurată reflectarea acestor necesități în Cadrul 

Bugetar pe Termen Mediu 2013-2015.  

http://www.mf.gov.md/middlecost/CCTM2015. 

 

Totodată, Legea nr. 339 din 23.12.2013 cu privire la bugetul de stat reflectă alocare 

de suport bugetar pentru implementarea reformelor din sectorul justiției prin alocarea 

fondurilor către instituțiile implementatoare pentru anul 2014. 

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=351191 

   

A.1.3. (1) Pagina web SRSJ elaborată şi 

actualizată periodic, prin publicarea 

rapoartelor de implementare, proceselor-

verbale ale reuniunilor grupului de lucru, 

proiectelor legislative şi a altor documente 

relevante 

 

Pagina web funcţională şi 

actualizată 

MJ realizat Pagina web  a Ministerului Justiției conține informație actualizată privind progresul 

implementării Strategiei de reformă a sectorului justiției. Este actualizată în 

permanenţă prin publicarea rapoartelor de progres privind  implementarea SRSJ, 

proceselor-verbale ale reuniunilor Grupului de Lucru, informații privind proiectele de 

asistență tehnică UE, informații suplementare pentru societate civilă și comunitatea 

donatorilor, date despre modul de funcționare a Secretariatului Grupurilor de lucru, 

proiectelor legislative şi a altor documente relevante privind implementarea 

activităților din cadrul Strategiei de reformă a sectorului justiției. În februarie 2014 a 

fost modificată structura directoriului care se referă la SRSJ, fiind incluse informații 

suplimentare (ex. directoriul studii efectuate în cadrul SRSJ). 

http://justice.gov.md/pcategory.php?l=ro&idc=519& 

 

 

A 2.  FINANŢE PUBLICE  

 

A.2.1. (1) Strategia de Consolidare a 

Managementului Finanţelor Publice 2013-

2020 cu planul de acţiune puse în aplicare. 

 

Strategia publicată MF realizat Strategia de dezvoltare în domeniul managementului finanţelor publice 2013-2020 a 

fost aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 573 din 6 august 2013 şi publicată pe 

pagina web a Ministerului Finanţelor atît în română, cît şi engleză 

www.mf.gov.md/programstrategy.  

 

Planul de acţiuni pentru implementarea Strategiei de dezvoltare a Managementului 

Finanţelor Publice 2013-2020 pentru perioada anilor 2013-2014 a fost aprobat prin 

ordinul Ministrului Finanţelor nr. 130 din data de 20 septembrie 2013 şi a fost plasat 

pe pagina web a Ministerului Finanțelor.  

 

http://www.mf.gov.md/middlecost/CCTM2015
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=351191
http://justice.gov.md/pcategory.php?l=ro&idc=519&
http://www.mf.gov.md/programstrategy
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A.2.1. (2) Cel puțin o reuniune consultativă 

privind Strategia CMFP 2013-2020 și cu 

realizarea planului de acțiune, cu participarea 

Parlamentului și Curții de Conturi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Remiterea de către 

Ministerul Finanţelor a 

procesului verbal al 

reuniunii şi 

comunicatului de presă 

al reuniunii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MF realizat Au fost organizate câte o ședință privind prezentarea proiectului Strategiei de 

dezvoltare a managementului finanţelor publice 2013-2020 cu reprezentanţii : 

Parlamentului, Curţii de Conturi (6 iunie 2013). Toate comentariile şi propunerile 

participanţilor au fost punctate în Procese-verbale (Procesul-verbal nr.1 din data de 

06 iunie 2013 şi Procesul verbal nr.2 din data de 06 iunie 2013). Conform 

instrumentelor de planificare pe termen scurt (Planul de acţiuni pentru implementarea 

Strategiei de dezvoltare a Managementului Finanţelor Publice 2013-2020 pentru 

perioada anilor 2013-2014) implementarea activităţilor planificate pentru anul 2013 

se află în proces de evaluare. 

 

La 11 martie 2014 a fost organizată o şedinţă cu reprezentanţii Curţii de Conturi, 

Parlamentului şi alte părţi interesate, pentru a fi prezentate rezultatele implementării 

Planului de acţiuni pentru Implementarea Strategiei de dezvoltare a managementului 

Finanţelor Publice 2013-2020 pentru perioada anilor 2013-2014. Comentariile şi 

propunerile au fost punctate în procesul verbal nr. 3 din 11 martie 2014. În acest scop 

a fost efectuată o evaluare intermediară a Strategiei, iar Raportul despre progresele 

înregistrate poate fi accesat pe pagina web a ministerului.  

A.2.1. (3) Cel puţin  o reuniune consultativă 

privind Strategia CMFP 2013-2020 și 

realizarea planului de acţiune  cu participarea 

societăţilor civile/ONG şi  comunitatea 

donatorilor. 

 

Remiterea de către 

Ministerul Finanţelor a 

procesului verbal al 

reuniunii şi 

comunicatului de presă 

a reuniunii 

MF realizat La data de 18 aprilie a fost desfășurată ședința cu participarea reprezentanților 

societății civile și partenerilor de dezvoltare (la care au participat reprezentanți ai 

CREDO, Fundația Est-Europeană, Consiliul Național ONG, etc.). Conform 

procesului-verbal prezentat de Ministerul Finanțelor în cadrul ședinței au fost 

discutate principalele aspecte ale Planului de acțiuni precum și informațiile incluse în 

Raportul despre progresele înregistrate în implementarea Planului de acțiuni.  

 

A 2.2. (1) CBTM 2014-2016 elaborat, aprobat 

şi publicat 

Decizia privind CBTM 

2014-2016 

MF realizat Documentul CBTM (2014-2016) a fost elaborat și ulterior, aprobat de Colegiul 

Ministerului Finanțelor la data de 24 decembrie 2013 (procesul – verbal al Colegiului 

Ministerului Finanțelor se anexează). Documentul CBTM (2014-2016) este publicat 

și poate fi consultat la   http://mf.gov.md/middlecost/cbtm2014.  

 

În luna ianuarie 2014 a fost inițiat procesul de elaborare a CBTM (2015-2017).  

 

A 2.3. (1) Strategia în domeniul 

managementului datoriei de stat pe termen 

mediu 2014-2016 aprobată şi publicată 

Hotărîrea cu privire la 

Strategia în domeniul 

managementului 

datoriei de stat 

2014-2016 

MF realizat Programul Managementul datoriei de stat pe termen mediu (2014-2016) a fost 

definitivat la sfârșitul lunii decembrie 2013, având la bază Prognoza revizuită a 

indicatorilor macroeconomici pentru anii 2014-2016, din 02 octombrie 2013, 

elaborată de către Ministerul Economiei şi estimările bugetului de stat pe anii 2014-

2016 la situaţia din 24 decembrie 2013.  

 

Ulterior, proiectul Hotărârii de Guvern cu privire la aprobarea Programului 

http://mf.gov.md/middlecost/cbtm2014


  

9 

 

Managementul datoriei de stat pe termen mediu (2014-2016) a fost coordonat şi 

avizat de către instituțiile interesate, fiind efectuate modificările propuse de acestea.  

 

La 05 martie 2014, proiectul Hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea 

Programului Managementul datoriei de stat pe termen mediu (2014-2016) a fost 

transmis spre examinare şi aprobare Guvernului prin scrisoarea nr. 13/4-3/21/177.  

 

La 24 martie 2014 Programul Managementul datoriei de stat pe termen mediu (2014-

2016) a fost aprobat prin HG nr. 212 din 24 martie 2014. 

 

B1. SISTEMUL JUDICIAR 

B 1.1. (1) Modificarea Codului de procedură 

penală pentru a moderniza sistemul de apel 

prin determinarea motivelor legale pentru apel 

și introducerea fazei de admisibilitate.    

Amendamentele 

elaborate și transmise 

Parlamentului.  

 

 

MJ, CSM, PG 

 

 

 

realizat 

 

 

 

În anul 2012 a demarat procesul de modernizare a Codului de Procedură Civilă 

(Legea nr. 155 din 05.07.2012). Astfel au intrat în vigoare modificări care 

modernizează sistemul de apel: 

- a fost exclusă competența curții de apel ca instanță de fond  

- modificarea art. art. 372 CPC şi anume instituirea normei prin care li se permite 

părţilor să prezinte suplimentar în instanţa de apel doar acele probe care din motive 

justificative nu au putut fi prezentate în prima instanţă. De asemenea, instanţa de apel 

este obligată să nu administreze probele care au putut fi prezentate de participanţii la 

proces în prima instanţă. 

-   modificarea art. 385 CPC privind retrimiterea la rejudecare în cauze limitate  

- modificarea art. 445 CPC prin care instanţa de recurs restituie pricina spre 

rejudecare în prima instanţă doar pentru cazurile de restituire a apelului în restul 

cazurilor când eroarea judiciară nu poate fi corectată de instanţa de recurs, pricina se 

restituie spre rejudecare în instanţa de apel. 

http://lex.justice.md/md/344626/ 

 

Cu referire la faza de admisibilitate : prin Legea nr. 155 din 05.07.2012 a fost 

introdusă procedura exclusiv scrisă la Curtea Supremă de Justiție. În baza 

modificărilor s-a fortificat instituţia „admisibilităţii recursului” cu stabilirea unor 

criterii clare şi exhaustive de admisibilitate. Asupra inadmisibilităţii cererii de recurs, 

completul din 3 judecători decide unanim, printr-o decizie motivată care se va 

comunica părţilor şi se va plasa pe pagina web a Curţii Supreme de Justiţie. 

 

Conform noilor modificări operate la art. 441 CPC, în cazul în care completul de 

judecată a decis printr-o încheiere că recursul este admisibil, el se trimite spre 

rejudecare colegiului lărgit format din 5 judecători. Recursul se va examina în termen 

de 3 luni de la pronunţare asupra admisibilităţii. 

 

http://lex.justice.md/md/344626/
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B 1.2. (1) Înregistrarea audio efectuată pentru 

toate cazurile de infracțiuni foarte grave și 

excepțional de grave la nivel de proces. 

 

 

Procentul cazurilor 

pentru care este 

efectuată înregistrarea 

audio  

 

 

 

 

MJ, CSM 

 

 

realizat 

 

 

 

 

 

La data de 12 aprilie 2013 a fost adoptată Hotărîrea Consiliului Superior al 

Magistraturii nr. 338/13 prin care a fost adoptat Regulamentul privind înregistrarea 

audio digitală a ședințelor de judecată (Codul de Procedură Penală la art. 336 

stabilește reguli privind înregistrarea audio a ședinței de judecată în cadrul procesului 

penal). 

 

Toate instanțele judecătorești din Republica Moldova beneficiază de echipament 

necesar înregistrării audio/video a ședințelor de judecată. Cu susținerea programului 

ROLISP, au fost achiziționate dictafoane pentru înregistrarea audio a ședințelor de 

judecată. În urma pilotării cu succes a utilizării dictafoanelor în aceste două instanţe, 

în lunile martie-aprilie 2013, USAID în comun cu ROLISP au procurat - dictafoane 

pentru restul instanţelor de judecată unde numărul de săli este mai mic decât numărul 

de judecători.  

 

Astfel, toate ședințele de judecată sunt supuse înregistrării indiferent de natura cauzei 

- în mod automat toate ședințele de judecată care se referă la cauzele penale sunt 

înregistrate. ÎS”Centrul de Telecomunicaţii Speciale” lunar efectuează o statistică a 

înregistrării audio a şedinţelor de judecată care este divizat în înregistrările audio cu 

dictafonul şi înregistrări audio cu echipament SRS ”Femida”. Informația este pusă la 

dispoziția MJ la solicitare și este atașată prezentului raport.  

 

 

B2. PROCESUL PREJUDICIAR ȘI DE INVESTIGARE 

 

B 2.1. (1) Elaborarea amendamentelor la 

procedura penală și la alte acte relevante 

pentru a asigura eficiența cercetării și 

urmăririi penale și conformarea legislației 

penale cu standardele drepturilor omului 

 

 

 

Modificările aduse 

Codului de procedura 

penală și altor acte 

legislative relevante, 

elaborate și transmise 

Parlamentului. 

MJ, CSM, MAI 

 

realizat  Pe parcursul anului 2012 au fost aduse mai multe modificări legislației procesual 

penale pentru a corespunde necesităților de protecție a drepturilor omului. Astfel, prin  

Legea nr. 66 din 05.04.2012 pentru modificarea şi completarea Codului de procedură 

penală al Republicii Moldova nr. 122-XV din 14 martie 2003 au fost clarificat rolul și 

competențele organelor de urmărire penală și a organelor care exercită activitatea 

specială de investigație.  

 

Prin Legea nr. 59 din 29 martie 2012 a fost supusă modificării Legea cu privire la 

activitatea specială de investigație pentru a îmbunătăți actele de investigare și de 

procedură penală pentru a asigura respectarea drepturilor omului.  

 

Totodată în contextul identificarea deficiențelor și lacunelor existente în Codul de 

procedură penală din Republica Moldova, incompatibile cu dispozițiile art. 5 din 

Convenție și jurisprudența CEDO și elaborarea modificărilor la Codul de procedură 

penală (acțiunea C1.2.(1)) a fost examinat întreg Codul de procedură penală și 

formulate amendamente care urmează a fi promovate.  



  

11 

 

B 2.1. (2) Amendarea Legii cu privire la 

procuratură și altor acte relevante pentru a 

asigura un rol consolidat și autonomie 

financiară Consiliului Superior al Procurorilor 

în conformitate cu prevederile Strategie de 

reformă a sectorului justiției. 

 

Amendamentele la 

Legea cu privire la 

procuratura și alte acte 

legislative relevante 

elaborate și transmise 

Parlamentului. 

MJ, PG, MAI realizat În vederea realizării acțiunii a fost semnat un ordin comun dintre Ministrul Justiției și 

Procurorul General la data de 11 iulie 2013. Pentru constituirea unui grup de lucru 

interinstituțional. Din componența Grupului de lucru fac parte : reprezentanți ai 

Ministerului Justiției, Procuraturii Generale, societate civilă (președintele Grupului 

de lucru fiind exponentul societății civile), observatori din partea Ambasadei SUA, 

OSCE, NORLAM. 

Activitatea Grupului de lucru a constat în elaborarea Concepției de reformare a 

procuraturii și a Proiectului de modificare a cadrului legal pentru a asigura 

reformarea organelor procuraturii. La 20 noiembrie 2013 a fost organizată discuţia 

publică cu privire la Conceptul de Reformare a Sistemului Organelor Procuraturii, 

la care au participat reprezentanți ai Comisiei Juridice, Numiri și Imunități 

(parlamentul RM), societate civilă, Procuratura, Ministerul de Interne, Centrul 

Național Anticorupție, Serviciul Vamal, mediul academic, comunitatea donatorilor 

(Ambasada SUA, Consiliul Europei, ABA ROLI, NORLAM, etc.).  

 

Concepția de reformare a procuraturii precum și propunerile de modificări ale 

legislației au fost transmise către Parlamentul RM, care a constituit un grup de lucru 

lărgit, în decembrie 2013, pentru elaborarea amendamentelor la cadrul normativ 

pentru a asigura reforma procuraturii. Din cadrul Grupului de lucru fac parte 22 

membri: reprezentanți ai Comisiei Juridice, Numiri și Imunități, Ministerului 

Justiției, Procuraturii Generale, societății civile,  mediului academic, etc. Prima 

ședința a Grupului de lucru lărgit a avut loc în data de 15 ianuarie 2014.  

http://www.parlament.md/Actualitate/ReformaProcuraturii/tabid/204/language/ro-

RO/Default.aspx 

 

Concepția a fost finalizată de grupul de lucru și înregistrată în Parlament pentru a fi 

examinată și aprobată. În termen de 45 de zile de la adoptarea în Parlament a 

Concepției Grupul de lucru parlamentar urmează să analizeze modificările la 

Constituție, noua Lege a procuraturii care au fost propuse de Grupul de lucru inter-

instituțional și urmează a fi consultate cu Comisia de la Veneția, timp în care se va 

lucra la modificările propuse cadrul legislativ conex.  

 

 

 

B 2.2. (1) Indicatorii de performanță 

pentru organele de anchetă și procuratură 

sunt dezvoltați. 

 

Regulamentul cu 

privire la indicatorii de 

performanță pentru 

organele de urmărire 

penală și procurori, 

elaborat. 

 

MJ, PG, MAI, 

INJ 

 

în curs de 

realizare 

Prin Ordinul Procurorului General nr. 69/28 din 14.11.2013 a fost constituit un Grup 

de lucru pentru instituirea şi implementarea unui nou sistem unitar de indicatori de 

performanţă pentru toate instituţiile implicate în procesul penal (din componența 

Grupului de lucru fac parte reprezentanții Procuraturii Generale, Inspectoratului 

General de Investigare, Centrului Național Anticorupție, Serviciului Vamal). Grupul 

de lucru se întrunește periodic pentru a definitiva conceptul Regulamentului 

respectiv.  

 

http://www.parlament.md/Actualitate/ReformaProcuraturii/tabid/204/language/ro-RO/Default.aspx
http://www.parlament.md/Actualitate/ReformaProcuraturii/tabid/204/language/ro-RO/Default.aspx
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Procuratura Generală a efectuat o analiză a sistemului indicatorilor de performanţă a 

organelor implicate în înfăptuirea justiţiei penale şi a colaboratorilor acestora, care a 

fost remis MJ la 25.11.2013 cu nr. 28-1d/13-227 (care este anexă a Raportului). 

Analiza constituie un document premergător definitivării regulamentului privind 

indicatorii unici.   

 

 B 2.2. (2) Un concept de sistem 

automatizat de înregistrare și analiză a 

statisticilor penale și a altor date care să 

înregistreze infracțiunile și reclamațiile, 

elaborat.  

 

Concept elaborat MJ, PG, MAI, 

INJ 

 

realizat Prin Ordinul nr. 225 din 29.05.2013 al Ministrului Justiției a fost creat Grupului de 

lucru pentru realizarea acestei acțiuni. Din componența grupului de lucru fac parte : 

reprezentanți ai MJ, Centrului Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal, 

DIP,MAI, Centrul de Guvernare Electronică, Centrul Național Anticorupție, 

Serviciul Vamal, procuratura Generală, etc. A fost decis ca draft-ul conceptului să fie 

elaborat de Consultantul Ministerului Justiției detașat din cadrul Ministerului Justiției 

din România (deoarece consultantul deține expertiza și experiența necesară). La 05 

decembrie 2013 a avut loc prezentarea Conceptului privind Sistemul de înregistrare şi 

analiză a statisticilor penale/Criminale şi altor date de interes pentru sectorul justiţiei, 

prezentat de către expertul autor. La ședință au participat reprezentanți ai: 

reprezentanți ai MJ, Procuraturii Generale, MAI, DAL, DIP, CNA, SIS, CSM, 

Biroului Național de Statistică, CTS, CpDOM, NORLAM, ABA Roli, Ambasadei 

SUA, etc. 

 

 

B3. EXECUTAREA HOTĂRÎRILOR INSTANȚEI DE JUDECATĂ 

 

B 3.1. (1) Modificările aduse cadrului de 

reglementare elaborate pentru probațiune 

pentru a asigura gestionarea prin intermediul 

planurilor individuale. 

 

 

Modificări elaborate 

 

MJ realizat   A fost înaintat un proiect de lege privind modificarea şi completarea Legii nr.297-

XIV din 27 februarie 1999 cu privire la adaptarea socială a persoanelor eliberate din 

locurile de detenţie, fiind adoptat prin Legea nr.285 din 22.11.2013, publicată în 

Monitorul Oficial la 27 decembrie 2013. De asemenea, au fost elaborate şi aprobate: 

- Instrucţiunea cu privire la organizarea activităţilor de probaţiune în privinţa 

condamnaţilor adulţi şi minori, aprobată prin Ordinul nr. 168 din 30.12.2013. 

- Instrucţiunea privind asigurarea executării măsurilor de constrângere  cu caracter 

educativ, aprobată prin Ordinul nr. 103 din 09.09.2013. 

- Regulamentul privind activitatea consilierilor de probaţiune la pregătirea pentru 

liberare şi reintegrare socială a deţinuţilor, aprobat prin Ordinul nr. 159 din 

10.12.2013. 

 

B 3.2. (1) Un sistem standardizat dezvoltat 

pentru evidența și înregistrarea reținerii, 

arestului și detenției. 

 

 

Sistemul de evidență și 

înregistrare a reținerii, 

arestului și detenției 

elaborat și prezentat 

spre aprobare 

MJ, Serviciul 

Probațiune, 

Uniunea 

Executorilor 

Judiciari, DIP 

realizat Ministerul Justiției a realizat împreună cu instituțiile responsabile sistemul 

standardizat pentru evidența și înregistrarea reținerii arestului și detenției care va fi 

funcțional începând cu luna mai 2014 (fiind la data de prezentare a raportului la 

stadiul de testare). 
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autorităților 

competente.  

 

B 3.2. (2) Reorganizarea serviciului de 

probațiune ca agenție autonomă în cadrul MJ 

și bază de date electronică și un sistem de 

management al informației pentru probațiune, 

creat. 

 

 

Rapoarte / decizii 

privind reorganizarea, 

adoptate. Documentația 

referitoare la Sistemul 

de Management al 

Informației (concepte, 

termeni de referință 

etc.).   

 

MJ, Serviciul 

Probațiune, 

Uniunea 

Executorilor 

Judiciari, DIP 

realizat  La 03 octombrie 2012, prin Hotărîrea de Guvern nr. 735 cu privire la optimizarea 

structurii, activităţii Ministerului Justiţiei şi autorităţilor administrative din subordine, 

a fost transferat din subordinea Departamentului instituțiilor penitenciare în 

subordinea directă a Ministerului Justiției Oficiul Central de Probațiune și 

subdiviziunile lui teritoriale în număr de 243 unități, fiind majorat numărul 

consilierilor de probaţiune. Prin Hotărîrea de Guvern 210 din 21 martie 2013 a fost 

modificat Codul de conduită al consilierului de probațiune. 

 

În anul 2013, a fost elaborat de către Oficiul Central de Probațiune și Ministerul 

Justiției, Conceptul privind sistemul de evidenţă electronică a beneficiarilor 

serviciului de probațiune. Totodată, a fost efectuată baza de date electronică care va fi 

funcțională începând cu luna mai 2014 (fiind la data de prezentare a raportului la 

stadiul de testare). 

 

  

B4. JUSTIȚIE JUVENILĂ 

 

B 4.1. (1) Evaluare cu privire la necesitatea de 

modificare a cadrului legislativ primar și 

secundar care afectează agențiile din sistemul 

de justiție care lucrează cu copiii și minorii. 

 

Evaluare finalizată, 

recomandările 

formulate și rezultatele 

prezentate părților 

interesate relevante. 

 

MJ realizat   Pentru realizarea acestei acțiuni Ministerul Justiției a încheiat o colaborare cu 

UNICEF Moldova care a acordat suport necesar pentru angajarea unui expert 

național care să elaboreze studiul respectiv. Realizarea studiului a fost coordonată de 

către Ministerului Justiției. Prezentarea prealabilă a concluziilor studiului  a fost 

realizată la data de 27 martie în cadrul ședinței Grupului de lucru cu privire la justiția 

juvenilă din cadrul căruia fac parte reprezentanți ai instituțiilor publice și societate 

civilă. 

B 4.2. (1) Transferul tuturor minorilor reținuți, 

condamnați și în stare de arest preventiv, la 

închisoarea renovată Goian, efectuat.  

 

Procentul minorilor 

reținuți transferați și 

deținuți în închisoarea 

Goian. 

 

MJ, Serviciul 

Probațiune, DIP 

realizat  Deschiderea oficiala a penitenciarului a avut loc la 7 mai 2013. Deţinuţii minori au 

fost transferaţi de la penitenciarul nr. 2 Lipcani în câteva transe/etape, din start fiind 

transferaţi 17 deţinuţi, iar apoi câte 6-8 persoane, la Lipcani aflându-se 2 persoane 

care împlineau majoratul și la cererea acestora, ulterior, au fost transferați în 

penitenciare pentru majori. La moment în Penitenciarul nr. 10-Goian se dețin 26 

persoane. Din momentul reluării activităţii Penitenciarului nr. 10 –Goian şi până în 

prezent, personalul instituţiei a participat la diverse tipuri de instruiri, axate pe lucrul 

cu minorii. 

 

Totodată, pe parcursul trimestrului IV 2012 şi Trimestrul I 2013,  Departamentul 

instituțiilor penitenciare a elaborat Metodologia de lucru individualizată în  lucrul cu 

minorii, şi anume metoda managementului de caz. Metodologia a fost pilotată în 

cadrul penitenciarului nr.10-Goian, până la finele anului 2013. Ca rezultat al utilizării 
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metodei, copiii condamnaţi vor putea beneficia de asistenţă individualizată adaptată 

nevoilor lor; îşi vor putea cunoaşte conţinutul planului individualizat de asistenţă şi 

vor putea participa activ la procesul de resocializare. Pentru fiecare minor s-a a 

elaborat setul de documente necesare conform noii Metodologii:  

- Mapa personalizată privind managementul de caz, în care sunt incluse 

documentele indicate în; 

- Ordinul despre pilotarea; 

- Programului de îmbunătăţire a procesului de resocializare a copiilor în detenţie. 

 

 

B5. INTOLERENȚA FAȚĂ DE CORUPȚIE  

 

B 5.1. (1) Elaborarea proiectelor de acte normative 

care să asigure : 

- reducerea nivelului de imunitate al judecătorilor 

și altor reprezentanți ai profesiilor juridice  

- asigurarea procesului de raportare a actelor de 

corupției pentru toți profesioniștii din sectorul 

justiției obligatorie  

- introducerea obligațiilor care să împiedice 

funcționarii publici să-și ascundă averea și / sau 

originea acestei averi 

 

Proiectele de 

amendamente 

elaborate și 

înaintate 

Parlamentului  

 

MJ, CNI 

 

în curs de 

realizare  

1.  Prin Legea nr. 153 din 05.07.2012 a fost modificată Legea cu privire la statutul 

judecătorului pentru a limita imunitatea judecătorilor. Modificărilor la lege au fost 

expediate Comisiei de la Veneția pentru examinare care a elaborat AMICUS 

CURIAE pentru Curtea Constituțională a Republicii Moldovei privind imunitatea 

judecătorilor / Adoptat de Comisia de la Veneţia la cea de-a 94 Sesiune Plenară , 8-9 

Martie 2013. La 5 septembrie 2013 Curtea Constituțională a pronunțat hotărîrea 

privind controlul constituționalității unor prevederi ale art. 19 (4), (5) din Legea nr. 

544-XIII din 20 iulie 1995 cu privire la statutul judecătorului și art. II punct. 13 (3) 

din Legea nr. 153 din 5 iulie 2012 pentru modificarea și completarea unor acte 

legislative prin care a fost abrogat alin. (6) al art. 19 din Legea cu privire la statutul 

judecătorului referitoare la limitarea imunității judecătorilor (Sesizarea nr. 32a/2012). 

Scopul acesteia a fost asigurarea prevenirii corupţiei în sistemul judecătoresc şi 

oferirea unor instrumente eficiente de combatere a corupţiei. În prezent nu mai este  

nevoie de acordul CSM pentru pornirea urmăririi penale în privinţa judecătorului, în 

cazul în care acesta este bănuit de săvârșirea infracţiunilor prevăzute la articolul 324 

(coruperea pasivă) şi 326 (traficul de influenţă) Cod penal. Controlul 

constituţionalităţii acestei prevederi nu a modificat substanţa ei şi astfel, în anul 2013 

au fost pornite 3 dosare penale împotriva judecătorilor.  

 

2. Prin Hotărîrea de Guvern nr. 707 din 09.09.2013 a fost aprobat Regulamentul – 

cadru privind avertizorii de integritate care stabilește procedura de depunere şi de 

verificare a avertizărilor despre ilegalităţile săvârșite în cadrul autorităţilor publice. 

Totodată, HG stabilește că toate autoritățile publice vor aproba regulamente interne 

privind avertizorii de integritate.  

http://lex.justice.md/viewdoc.php?action=view&view=doc&id=349584&lang=1 

 

Centrul Național Anticorupție a aprobat prin Ordinul nr. 67 din 30 aprilie 2013 

Regulamentul cu privire la avertizorii de integritate care stabileşte procedura de 

http://lex.justice.md/viewdoc.php?action=view&view=doc&id=349584&lang=1
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depunere şi verificare a avertizărilor despre ilegalităţile săvârşite în cadrul Centrului 

Naţional Anticorupţie, precum şi aplicarea măsurilor de protecţie faţă de persoanele 

care avertizează benevol, cu bună-credinţă şi în interes public despre ilegalităţile 

comise.  

http://cna.md/sites/default/files/combatere/regulamentul_privind_avertizorii.pdf 

Prin Legea nr. 153 din 05.07.2012  pentru modificarea și completarea unor acte 

legislative a fost modificată legea cu privire la statutul judecătorului. Astfel la art. 15 

(2) a fost inclusă o nouă obligație : Judecătorii sînt obligaţi să informeze imediat 

preşedintele instanţei judecătoreşti şi Consiliul Superior al Magistraturii despre orice 

tentativă de a fi influenţaţi în procesul de examinare a cauzelor.  

http://lex.justice.md/md/344616/ 

 

În cadrul Ministerul Afacerilor Interne, a fost semnat Ordinul nr. 350 din 12 

noiembrie 2013 privind aprobat Regulamentul privind avertizorii de integritate din 

cadrul MAI.  

 

Urmează ca Procuratura Generală și Consiliul Superior al Magistraturii să realizeze 

aceste acțiuni în timp util.  

 

3. La începutul anului 2014 Comisia Națională de Integritate a demarat procesul de 

analiză a cadrului legal pentru stabilirea elementelor care urmează a fi introduse în 

Regulamentul privind introducerea obligaţiilor care să împiedice funcţionarii publice 

să-şi ascundă averea şi/sau originalitatea acestei averi inclusiv : obligația 

funcționarilor publici de a-și declara originea acestei averi, să păstreze documentele 

privind originea averii, interdicția de a utiliza în baza permanentă obiecte de 

proprietate majoră care nu sunt în mod legal fundamentate pe numele lor. Comisia 

Națională de Integritate conlucrează la acest capitol cu Transperency International 

Moldova și cu ABA ROLI. Urmează ca draft -ul de Regulament să fie prezentat în 

luna mai la Ministerul Justiției pentru a fi examinat și promovat ulterior.  

 

B 5.1. (2) O declarație privind veridicitatea și 

exhaustivitatea informațiilor privind declarația 

personală de interese, active și venituri introdusă 

în declarație sub sancțiunea de sperjur.  

 

Declarație 

introdusă 

 

 

 

 

MJ, CNI în curs de 

realizare  

Prin Hotărîrea Guvernului nr.186  din  14.03.2014 a fost aprobat Avizul asupra 

proiectului de lege privind modificarea şi completarea unor acte legislative. Acesta 

include unele observații și propuneri de examinare suplimentară și definitivare a 

proiectului de lege. Proiectul de lege privind modificarea și completarea unor acte 

legislative, înregistrat în Parlament la 06.11.2013 cu nr.441, urmărește ca scop 

eliminarea unor impedimente în activitatea Comisiei; excluderea normelor legale care 

permit suprapuneri de competență şi aplicări contradictorii; impunerea unor sancțiuni 

descurajatoare, etc. La 04.03.2014, cu nr.88 a fost înregistrat în Parlament un alt 

proiect de lege care propune introducerea de sancțiuni și interdicții pentru subiecții 

declarării în posedarea de bunuri și proprietăți pe teritoriul altor state decât Republica 

http://cna.md/sites/default/files/combatere/regulamentul_privind_avertizorii.pdf
http://lex.justice.md/md/344616/
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Moldova. Prin scrisoarea nr.04/383 din 04.04.2014 Comisia a prezentat avizul 

solicitat de Comisia parlamentară juridică, numiri și imunități, în care se relevă 

obiecțiile și propunerile de rigoare. 

 

B 5.2. (1) Programarea creșterii progresivă a 

salariilor în sectorul judiciar, reflectată în Legea 

organică. 

 

 

Legea privind 

salariile pentru 

sectorul justiției, 

adoptată 

MJ, MLSPF, 

MF 

realizat  Potrivit prevederilor Art. 2 şi 3 din Legea nr.37 din 7 martie 2013 pentru modificarea 

şi completarea Legii nr.355-XVI din 23 decembrie 2005 cu privire la sistemul de 

salarizare în sectorul bugetar, salariile lunare stabilite pentru persoanele care deţin 

funcţii de demnitate publică, inclusiv procurorii şi judecătorii s-au majorat cu 35%. 

Recalcularea salariilor pentru persoanele nominalizate s-a efectuat de la 1 ianuarie 

2013. 

 

Totodată, Ministerul Justiţiei a elaborat versiunea iniţială a proiectului legii privind 

remunerarea judecătorilor care ulterior a fost transmisă Preşedintelui Republicii 

Moldova şi definitivată de către aparatul acestuia. Guvernul a aprobat Proiectul de 

lege care a fost remis Parlamentului. În noiembrie 2013, Parlamentul a votat în 

lectură finală Legea cu privire la salarizarea judecătorilor prin care li se garantează 

creșterea graduală a salariilor acestora (2014 - 80%, 2015- 90%, 2016 - 100%). În 

anul 2013, pentru majorarea salariilor judecătorilor au fost prevăzute alocaţii în sumă 

de 32,8 mil lei și executate. Pentru majorarea salariilor judecătorilor în anul 2014 

sunt aprobate alocaţii în sumă de 43,8 mil lei. 

 

Începând cu 1 ianuarie 2014, salariile pentru colaboratorii MAI au fost majorate, prin 

indicarea sumelor disponibile în acest sens în Legea bugetului. Astfel, a fost 

modificată HG nr.650 din 2006, prin care se vor fi efectua majorări în proporție de 

30% din salariul funcției.  Pentru colaboratorii Centrului Național Anticorupție au 

fost majorate salariile prin Legea nr. 49 din 22.03.2013. 

 

Majorarea salariilor unor actori din sectorul justiţiei este condiţionată de reformarea 

instituţiilor în care activează. Astfel, acţiunea respectivă este preconizată a fi realizată 

până la finele anului 2016 conform Strategiei de reformare a sectorului justiției pe 

anii 2011-2016. 

 

B 5.2. (1) Completarea declarațiilor personale de 

interese, active și venituri, sprijinită de o pagină 

web a CNI accesibilă publicului. 

 

Numărul de 

declarații personale 

de interese, active 

și venituri depuse 

și publicate pe 

pagina web. 

MJ, Ministerul 

Muncii 

Protecției 

Sociale și 

Familiei, MF  

 

realizat  Actualmente, pe pagina web a Comisiei Național de Integritate la „Portalul 

declarațiilor” sunt catalogate și accesibile publicului 100.720 declarații depuse pe 

suport de hârtie de către subiecții declarării. www.cni.md  

 

Încurajată de susținerea Băncii Mondiale în cadrul Proiectului e-Transformarea 

Guvernării, Comisia Națională de Integritate a înaintat la Planul de acțiuni pe anul 

2014 pentru implementarea Programului strategic de modernizare tehnologică a 

guvernării (e-Transformare) propunerea privind „Elaborarea și punerea în aplicare a 

http://www.cni.md/
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sistemului informațional automatizat pentru depunerea în regim on-line a 

declarațiilor de avere și interese” (termen de realizare – trim. IV 2014). 

 

Urmare a deciziei Consiliului de Administrare al Centrului de Guvernare Electronică 

din 28.10.2013, precum și în vederea realizării pct.24 din Planul nominalizat 

(aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.1096 din 31.12.2013), între Comisie și 

Centrul de Guvernare Electronică a fost semnat Acordul de colaborare și elaborat 

Termeni de referință privind Sistemul informațional ”E-Integritate”.Următori pași 

rezidă în organizarea și desfășurarea achizițiilor publice, identificarea furnizorului, 

crearea sistemului și testarea acestuia. 

 

 

C1. PROTECȚIA DREPTURILOR OMULUI ÎN REPUBLICA MOLDOVA 

 

C 1.1. (1) Elaborarea, aprobarea și începutul 

implementării Foii de Parcurs privind 

implementarea Legii cu privire la egalitatea de 

șanse și creșterea gradului de conștientizare 

privind problemele de discriminare. 

 

 

 

 

 

Foaia de Parcurs 

este elaborată și 

aprobată de către 

Consiliul pentru 

Egalitate;  

 

Este lansată o 

campanie națională 

de sensibilizare. 

 

Guvernul RM, 

MJ 

realizat   În perioada 29-30 noiembrie a fost organizat un workshop la care au participat 

reprezentanți ai Consiliului pentru prevenirea discriminării, Ministerului Justiției, 

CpDOM, ABA Roli, CRJM, pentru a realiza proiectul Foii de parcurs (activitatea 

realizată cu suportul Ambasadei SUA în Republica Moldova).   

 

La 09 decembrie 2013, cu suportul acordat de către Oficiul Națiunilor Unite pentru 

Drepturile Omului / Moldova  a fost organizată dezbaterea publică cu privire la 

proiectul Foii de parcurs la care au participat reprezentanți ai societății civile, APL, 

Consiliul pentru prevenirea discriminării, OHCHR, Confederația Sindicatelor, 

Confederația Patronatelor, CpDOM, etc. Ministerul Justiției în parteneriat cu 

Consiliul pentru asigurarea egalității au propus spre consultare publică proiectul Foii 

de parcurs lunii decembrie 2013. Foaia de parcurs a fost aprobată de către Consiliul 

pentru asigurarea egalității la data de 22 martie 2014.  

 

C 1.1. (2) Elaborarea și aprobarea programelor de 

formare și publicarea manualelor de instruire 

pentru judecători, pe baza jurisprudenței și 

practicilor locale și internaționale, inclusiv cu 

privire la interzicerea cuprinzătoare privind 

discriminarea bazată pe orientarea sexuală în 

conformitate cu standardele ONU și CE. 

 

Programe de 

instruire dezvoltate 

și aprobate, manual 

pentru trening 

elaborate. Numărul 

judecătorilor 

informați și 

instruiți conform 

manualului  

Guvernul RM, 

MJ 

realizat   În vederea realizării activității respective, Ministerul Justiției a încheiat o colaborare 

cu Oficiul Națiunilor Unite pentru Drepturile Omului / Moldova. Astfel, pentru 

realizarea manualului a fost angajat un consultant național. Manualul a fost prezentat 

în luna martie Ministerului Justiției în format electronic.  Manualul urmează a fi 

utilizat de către formatorii INJ în cadrul programelor de formare a judecătorilor. 

Informația pentru realizarea manualului a fost prezentată de către trainerii care au 

efectuat programele de instruire pentru judecători.  

 

Programul de formare în care se regăsește instruirea judecătorilor în domeniul anti-

discriminare poate fi accesat pe pagina web a institutului național al justiției 

http://inj.md/node/18 

 

http://inj.md/node/18
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Potrivit Raportului de monitorizare privind rezultatele obținute în anul 2013 de către 

Institutul Național al Justiției în contextul implementării Planului Național de Acțiuni 

în Domeniul Drepturilor Omului, INJ a organizat 7 seminare cu genericul „Standarde 

naţionale şi internaţionale în domeniul antidiscriminării. Jurisprudenţa naţională şi 

CEDO”, la care au fost instruiți 70 judecători, 71 procurori, 9 avocați, 7 asistenți 
judiciari, 25 colaboratori ai CpDOM și alte 2 persoane, inclusiv: 

- la 20-21 februarie și 12-13 martie, în parteneriat cu OHCHR, au fost instruiți 28 

judecători și 27 procurori; 

 - la 20-21 mai, 19-20 septembrie, 24-25 octombrie și 21-22 noiembrie, în parteneriat 

cu OHCHR, au fost instruiți 42 judecători, 44 procurori, 9 avocați, 7 asistenți 
judiciari și alte categorii -2 persoane. 

 - la 9 iulie, în parteneriat cu CpDOM și OHCHR, au fost instruiți 25 colaboratori ai 

CpDOM. 

INJ în parteneriat cu OHCHR, a organizat un seminar cu genericul „Interzicerea 

discriminării rasiale: domeniul de drept internaţional şi aplicarea la nivel naţional”, la 

25 noiembrie, la care au fost instruiți 2 judecători, 9 procurori, 1 avocat stagiar și alte 7 

persoane. 

- la 03-04 octombrie, INJ în parteneriat cu ABA/ ROLI, a organizat 1 seminar  cu 

genericul „Standarde internaţionale, noţiuni cheie pentru implementarea eficientă a 

Legii privind Asigurarea Egalităţii. Exemple din jurisprudenţa comparată  ”, la care 

au participat 15 judecători, 14 procurori, alte categorii - 4. 

 

 În total, au fost organizate 9 seminare, la care au fost instruite 236 persoane, inclusiv 

87 judecători, 94 procurori, 10 avocați, 7 asistenți judiciari, 25 colaboratori ai 

CpDOM și alte 13  persoane. 

 

Pentru anul 2014 – sunt preconizate 3 trening-uri cu privire la combaterea 

discriminării, 1 – combaterea discriminării rasiale, 2 – trening-uri apărarea 

drepturilor civile și culturale, 3 trening-uri combaterea discriminării persoanelor cu 

dezabilități (training-urile fiind organizate pentru procurori și judecători).  

- - 30 mai 2014- Seminar - Aplicabilitatea Convenţiei ONU cu privire la drepturile 

persoanelor cu dezabilități – judecători/procurori 15/15; 

- - 16 mai 2014 Seminar:„Interzicerea discriminării rasiale: domeniul de drept 

internaţional şi aplicarea la nivel naţional”, judecători/procurori 15/15; 

- - 21 martie 2014 Seminar:„Justiţiabilitatea drepturilor economice, sociale şi culturale 

(ICESCR). 

-   

C 1.2. (1) Identificarea deficiențelor și lacunelor 

existente în Codul de procedură penală din 

Republica Moldova, incompatibile cu dispozițiile 

Studiul de 

compatibilitate 

finalizat, 

MJ, Guvernul 

RM  

 

realizat  

 

În vederea realizării acțiunii, Ministerul Justiției a constituit un Grup de lucru prin 

Ordinul Ministrului Justiției nr. 70 din 22.02.2013. Președintele Grupului de lucru 

este desemnat Viceministru al Justiției Dl. Vladimir Grosu. Membrii Grupului de 
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art. 5 din Convenție și jurisprudența CEDO și 

elaborarea modificărilor la Codul de procedură 

penală. 

 

 

 

 

recomandările 

formulate și 

prezentate părților 

interesate 

relevante; 

Modificările 

elaborate. 

 

lucru sunt în număr de 13 (precum și 7 membri supleanți) – reprezentanți ai MJ, PG, 

MAI, CNA, Centrul Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal, Serviciul 

Vamal, un reprezentant din partea mediului academic și un reprezentant al societății 

civile.  

 

Conceptul care conține propuneri de modificare a cadrului normativ este supus 

procedurii de avizare cu toate instituțiile interesate totodată fiind expediat Consiliului 

Europei pentru expertiză (procesul de consultare a demarat în luna aprilie 2014). 

Urmează ca în scurt timp acesta sa fie expediat Guvernului pentru aprobare.   

 

C 1.3. (1) Consolidarea independenței și eficienței 

Avocaților Parlamentari, sporirea capacităților 

instituționale ale acestora, crearea condițiilor 

necesare pentru activitatea lor eficientă prin 

aducerea bugetului Centrului pentru Drepturile 

Omului în conformitate cu cerințele îndatoririlor și 

responsabilităților lor legale. 

Modificările 

elaborate și 

adoptate 

Parlament, 

Guvernul RM, 

MF, CpDOM 

realizat  Proiectul de lege care a fost elaborat de către Ministerul Justiției în cadrul unui Grup 

de lucru inter-instițional  a fost remis spre examinare Guvernului prin scrisoarea nr. 

03/8098 din 03 septembrie 2013.Proiectul a fost aprobat la ședința Guvernului nr. 16 

din 04 septembrie 2013. La data de 13 decembrie 2013, proiectul a fost aprobat în I-a 

lectură de Parlament. La data de 20 decembrie 2013, proiectul a fost aprobat în a II-a 

lectură de Parlament. ÎN 2014 Președintele Republicii Moldova a returnat proiectul 

Parlamentului pentru îmbunătățire ca urmare a solicitărilor din partea partenerilor de 

dezvoltare și societății civile. În data de 3 aprilie 2014 proiectul a fost adoptat în 

lectură finală și urmează a intra în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial.  

 

 

 

 

 

 

 

 


