
 

Secretariatul Grupurilor de lucru pentru coordonarea şi monitorizarea implementării 

Strategiei de reformă a sectorului justiţiei pentru anii 2011–2016 

 

Data: 1aprilie 2015 

Ședința nr. : 2 

Locul desfășurării:Ministerul Justiției, sala 227 

Moderator: DOREL MUSTEAȚĂ, Președinte al Grupului de lucru pentru Pilonul I 

Prezența la ședință: Anexa 1 

Agenda: 

14:00-14:45 Rundă de discuții cu privire la acțiunile din Planul de Activitate pentru anul 2015 ( 

acțiuni planificate pentru a fi realizate în perioada ianuarie-martie 2015, anexă) 

14:45-15:00 Discuții generale: 

- Comentarii și sugestii din partea donatorilor și societății civile; 

- Intervenție Iurie Levinte, Proiectul UE; 

- Stabilirea subiectelor principale pe ordinea de zi a următoarei ședințe, precum și a 

invitaților adiționali 

I. Informații administrative 

a. Informații despre stabilirea cvorumului: 7 membri prezenți din numărul total de 13  membri cu drept de 

vot; 

b. Informații despre aprobarea Agendei:  numărul de voturi întrunite - unanim. 

II. Deliberări conform Agendei   

Subiectul I. Rundă de discuții cu privire la acțiunile din Planul de Activitate pentru anul 2015 ( acțiuni 

planificate pentru a fi realizate în perioada ianuarie-martie 2015 

 

Dorel Musteață: 

Se pune la vot aprobarea agendei. 

Concluzie: votat unanim 

Ședința se declară deschisă, se pune în discuție subiectul I,  potrivit agendei: 

 

Secretariat: 

Acț. 1.1.4.p.2- Elaborarea proiectului de modificare a Legii nr.514-XIII din iulie 1995 privind 

organizarea judecătorească, precum și a altor proiecte de acte normative relevante în scopul creării 

unui mecanism adecvat, consecvent și durabil de finanțare a sistemului judecătoresc  

Planificat pentru  lunile ianuarie –martie 2015: Expertizarea proiectului, Definitivarea proiectului după 

expertiză și traducerea acestuia, Remiterea proiectului spre examinare Guvernului. 

MJ:Acțiunea va fi realizată pînă la sîrșitul lunii aprilie 2015.  

 

Acț. 1.1.11.p.2 - Elaborarea proiectului de hotărîre a Guvernului privind transferul poliţiei 

judecătoreşti în subordinea Ministerului Justiţiei 

Planificat pentru  lunile ianuarie – februarie 2015: Definitivarea proiectului după expertiză și traducerea 

acestuia, Remiterea proiectului spre examinare Guvernului 

MJ: Proiectul a fost remis Guvernului, însă a fost întors spre examinare, se planifică realizarea acțiunii pînă la 

sfîrșitul lunii decembrie 2015. 

 

Acț. 1.1.11.p.4- Reutilarea sălilor de judecată în vederea dezinstalării mecanismelor de izolare a 

inculpaţilor în timpul procesului pentru respectarea principiului prezumţiei de nevinovăţie. 

 

 
MINISTERUL JUSTIŢIEI                                                                                                   

AL REPUBLICII MOLDOVA                                

PROCES VERBAL  

Ședința Grupului pentru coordonarea și monitorizarea Pilonului I 

 al Strategiei de Reformare a Sectorului Justiţiei pentru anii 2011 – 2016 

” Sistemul judecătoresc” 
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Planificat pentru  lunile ianuarie –martie 2015- Mecanism de izolare a inculpaților dezinstalate 

CSM: Au mai rămas 3 instanțe ( Strășeni, Ialoveni, jud. Militară). Se planifică dezinstalarea pînă în mai 2015. 

 

Acț. 1.1.6. p. 5 - Efectuarea studiului  privind termenul inițial de numire a judecătorilor și criteriile de 

selectare a judecătorilor Curții Supreme de Justiție, luînd în considerare standartele internaționale și 

cele mai bune practici în domeniu. 
Planificat pentru  lunile ianuarie –martie 2015- studierea  legislatiei  și  practicii nationale și internaționale 

privind criteriile de selectare a judecătorilor Curții Supreme de Justiție, elaborarea  versiunii  inițiale  a 

studiului 

DAJ: includerea următoarelor subacțiuni: 

a) a) Identificarea mijloacelor financiare –mai-iunie 2015 

b) b) Identificarea expertului- iunie-iulie 2015-04-03 

Iar celelalte subacțiuni: 

c) c) studierea  legislatiei  și  practicii nationale și internaționale privind criteriile de selectare a judecătorilor 

Curții Supreme de Justiție- septembrie-octombrie 

d) d) elaborarea  versiunii  inițiale  a studiului – noiembrie-decembrie 2015  

 

Acț. 1.1.6.p. 6- Elaborarea proiectului de  modificare a Constituţiei în partea ce ţine de termenul iniţial 

de numire a judecătorilor şi  selectarea judecătorilor Curţii Supreme de Justiţie  

Planificat pentru  lunile ianuarie –martie 2015- Elaborarea versiunii inițiale a proiectului, Remiterea 

proiectului spre avizare și Consultare publică 

MJ: Versiunea inițială a fost prezentată anterior grupului de lucru. Pînă la finele lui mai va fi remis spre 

avizare. 

 

Acț. 1.1.9 p.3- Elaborarea proiectului de modificare a Constituției  în vederea concretizării rolului 

Consiliului Superior al Magistraturii în procesul de autoadministrare a sistemului judecătoresc a 

componenței și competențelor acestuia 

Planificat pentru  lunile ianuarie –martie 2015- Elaborarea versiunii inițiale a proiectului, Remiterea 

proiectului spre avizare și consultare publică. 

MJ: Remiterea proiectului spre avizare și consultare publică se planifică pînă la sfîrșitul lunii mai 2015. 

 

Acț. 1.2.2 p.7 - Efectuarea unui studiu  privind oportunitatea întocmirii procesului-verbal sau  a 

stenogramei şedinţei de judecată şi corelaţia dintre acestea şi înregistrările audio/video 

Planificat pentru  lunile ianuarie –martie 2015- Identificarea expertului 

CSM: prelungirea termenului de identificare a expertului pînă la sfîrșitul lunii masi 2015.  

 

Acț. 1.2.3 p. 3- Desfăşurarea procesului de monitorizare a funcţionării sistemului  judecătoresc din 

perspectiva transparenţei şi a eficienţei 

CSM: acțiunea este realizată și votată în Raportul anual pentru anul 2014, de exclus din Planul de activitate 

pentru anul 2015. 

Concluzie: Votat unanim 

 

Acț. 1.2.3 p. 4- Elaborarea standardelor privind  durata actelor procesuale în cursul examinării cauzei 

şi elaborarea metodologiei de control  al  aplicării acestora 

Planificat pentru  lunile ianuarie –martie 2015- Identificarea expertului 

CSM: acțiunea va fi realizată de către Proiectul ATRECO, pînă la sfîrșitul lunii aprilie 2015.  
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Acț. 1.3.1 p. 3- Elaborarea proiectelor de modificare a cadrului normativ intern al INJ în conformitate 

cu modificările legislației 

Planificat pentru  lunile ianuarie –februarie 2015 - Adoptarea modificării Legii privind INJ de către 

Parlament și publicarea în Monitorul Oficial, crearea grupului de lucru pentru elaborarea proiectelor de 

modificare a cadrului normativ intern al INJ în conformitate cu modificările legislației 

INJ: nu este aprobată Legea Institutului Național al Justiției, motiv pentru care acțiunea nu poate fi realizată 

în termenii propuși.  

Se planifică realizarea acțiunii după cum urmează: 

a) a) Adoptarea modificării Legii privind INJ de către Parlament și publicarea în Monitorul Oficial - 

septembrie-decembrie 2015 

b) b) crearea grupului de lucru și elaborarea proiectelor de modificare a cadrului normativ intern al INJ în 

conformitate cu modificările legislației – octombrie-decembrie 2015. 

c)  

Acț. 1.3.1 p. 8- Stabilirea unor criterii obiective de determinare a necesarului de mijloace financiare 

pentru instruirea iniţială  şi continuă 

Planificat pentru  lunile ianuarie – aprilie 2015- Identificarea finanțatorilor, identificarea expertului 

INJ: nu poate fi identificat expertul în vederea stabilirii criteriilor.  

 

Acț. 1.3.2 p. 2- Crearea unui program online de comunicare între Institutul Naţional al Justiţiei şi 

beneficiarii instruirii în vederea identificării domeniilor de instruire şi a organizării seminarelor de 

instruire 

Planificat pentru  lunile ianuarie – februarie 2015- Definitivarea programului 

INJ: acțiunea se realizează de către USAID ROLISP, termenul de realizare : ianuarie- iunie 2015.  

 

Acț. 1.3.2 p. 3- Crearea unei baze de date electronice comune a Institutului Naţional al Justiţiei, 

Consiliului Superior al Magistraturii și Procuraturii Generale privind numărul orelor de instruire 

continuă acumulate anual de fiecare judecător, procuror sau alt reprezentant al sectorului justiţiei, 

numărul temelor studiate, precum şi alte date ce ţin de activitatea de instruire 

Planificat pentru  lunile ianuarie – februarie 2015- Definitivarea programului 

INJ: termenul de realizare : ianuarie - iunie 2015 

 

Acț. 1.3.2 p. 5- Revizuirea modalităţii de selectare a cadrelor didactice şi a componenţei Consiliului 

Institutului Naţional al Justiţiei; revizuirea sistemului de administrare a Institutului Naţional al 

Justiţiei 

Planificat pentru  lunile ianuarie – februarie 2015- Adoptarea modificării Legii privind INJ de către 

Parlament și publicarea în Monitorul Oficial 

INJ: nu este aprobată Legea Institutului Național al Justiției, motiv pentru care acțiunea nu poate fi realizată 

în termenii propuși, se planifică realizarea acțiunii pentru septembrie-decembrie 2015. 

 

Acț. 1.3.3 p. 2- Elaborarea și aprobarea actelor normative privind specializarea judecătorilor pe cauze  

specifice 

Planificat pentru  lunile ianuarie – aprilie 2015 - Studierea problematicii specializării judecătorilor pe cauze  

specifice 

CSM: Notă: Prin hot. CSM nr. 219/8 din 05.03.2013 au fost desemnați judecătorii penru specializare în 

domeniul examinării cauzelor cu implicarea minorilor. 

Prin Hotărîrea CSM din 24.03.2015, s-a dispus specializare, printr-un proiect-pilot, în judecătoriile Buiucani, 
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Rîșcani (mun. Chișinău), Bălți specializarea completelor ( penale și civile). 

 

Acț. 1.3.5 p. 4- Evaluarea performanţei tuturor judecătorilor din instanţele judecătoreşti conform 

orarului aprobat de Consiliul Superior al Magistraturii 

Planificat pentru  lunile ianuarie – aprilie 2015- Desfășurarea ședințelor Colegiului de evaluare a 

performanțelor judecătorilor privind evaluarea ordinară a judecătorilor 

CSM: Prin Hotărîrea CSM din 27.03.2015, au fost evaluați ultimii judecători, potrivit orarului aprobat. 

Acțiunea este realizată. 

Concluzie: acțiune realizată, votată unanim. 

 

SUBIECTUL II. Discuții generale: 

- Comentarii și sugestii din partea donatorilor și societății civile; 

- Intervenție Iurie Levinte, Proiectul UE; 

-Stabilirea subiectelor principale pe ordinea de zi a următoarei ședințe, precum și a invitaților 

adiționali 

Intervenție Iurie Levinte, Proiectul UE: 

Prezentarea listei de priorități pentru anul 2015. Lista de priorități consolidată urmează a fi plasată și făcută 

public  pe pagina web a Ministerului Justiției. 

Secretariat: 

Pentru ședința din mai 2015, se vor discuta acț. 1.1.2 p.4 

Se va pune la vot alegerea vicepreședintelui grupului de coordonare și monitorizare pentru Pilonul I. 

 

III. Decizii ale Grupului de lucru  

 

1) Acț. 1.2.3 p. 3- Desfăşurarea procesului de monitorizare a funcţionării sistemului  judecătoresc din 

perspectiva transparenţei şi a eficienţei- realizată, de exclus din Planul de activitate pentru anul 2015; 

2) Acț. 1.3.5 p. 4- Evaluarea performanţei tuturor judecătorilor din instanţele judecătoreşti conform 

orarului aprobat de Consiliul Superior al Magistraturii 

IV. Informații tehnice privind ședința următoare  

 

- Data: 15 mai 2015, orele 14:00 

- Locul desfășurării: Ministerul Justiției 

V. Anexe  

- Tabel de prezență al membrilor Grupului de lucru pentru Pilonul I; 

VI. Formula de final  

Procesul verbal este întocmit într-un singur exemplar, este semnat de către Președintele și Secretarul 

Grupului și este făcut public pe pagina web a Ministerului Justiției. 

 

                    Președinte                                                                               Secretar 
      ___________________________                                            ______________________ 

 

              Dorel MUSTEAȚĂ                                                                  Doina CAZACU 

 

Anexa 1: Tabel de prezență al membrilor Grupului de lucru pentru Pilonul I 
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Nr. 

 

Nume /Prenume Instituția reprezentată  

 

A. Membrii cu drept de vot  

1 Diana Cucer Ministerul Justiției 

2 Dorel Musteață  Consiliul Superior al Magistraturii 

3 Diana Balan Departamentul de Administrare Judecătorească    

4 Olga Pisarenco Institutul Național al Justiției 

5 Vladislav Clima Asociația Judecătorilor (instanțele judecătorești) 

6 Chebac Dumitru Uniunea Avocaților 

7 Gubceac Andrei Centrul de Telecomunicații Speciale 

8 Demidețchi Diana Consiliul Superior al Procurorilor 

B. Membrii observatori  

   

C. Membrii invitați/reprezentanți ai 

donatorilor 

 

 Iurie Levinte Proiectul UE „Suport în coordonarea implementării reformei în 

domeniul justiției” 

 Secretariat  

 Doina Cazacu Ministerul Justiței 

E. Membrii cu drept de vot 

absenți de la ședință   

 

 Stela Mocan Centrul de Guvernare Electronică 

 Ghenadie Nicolaev Curtea Supremă de Justiție 

 

 

Panov Ana Asociația Judecătorilor (Curtea de Apel) 

 Ilie Chirtoacă Centrul de Resurse Juridice din Moldova 

 Daniela Groza Institutul de Reforme Penale 

F Participanți fără drept de vot 

 

 

 

Abrevieri:  

 

INJ- Institutul Național al Justiției 

GL- Grup de lucru 

MJ- Ministerul Justiției 

PA- Planul de Activitate 

CSM- Consiliul Superior al Magistraturii 

CNA- Centrul Național Anticorupție 

MAI - Ministerul Afacerilor Interne 

CTS- Centrul de Telecomunicații Speciale 

CRJM- Centrul de Resurse Juridice din Moldova 

CBTM- Cadrul Bugetar pe termen mediu 
 

 


