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Data: 10 aprilie 2014  

Şedinţa nr. : 01/14 

Locul desfăşurării: Palatul Republicii, sala de conferințe 

Moderator: Adrian CANDU, Vicepreședinte al Parlamentului 

Prezenţa la şedinţă: Anexa 1 

Agenda:  

I. Deschiderea ședinței Consiliului naţional pentru reforma organelor de ocrotire a normelor de 

drept 

 

II. Reforma justiției – un pas important pentru integrarea europeană a Republicii Moldova 

 

III. Strategia de Reformă a Sectorului Justiției pentru anii 2011–2016: progresul implementării 

în anul 2013, provocări și soluții 

 

IV. Informație privind monitorizarea procesului de implementare a Strategiei de Reformă a 

Sectorului Justiției pentru anii 2011–2016, realizat de societatea civila – asociațiile Promo-LEX si 

Asociaţia pentru Guvernare Eficientă şi Responsabilă (AGER) 

 

V. Concluzii, discuții generale și stabilirea subiectelor principale pe ordinea de zi a următoarei 

ședințe 

 

I. Informaţii administrative 

a. Din numărul total de 36 membri cu drept de vot au fost prezenţi 27 membri.  

b. Agenda a fost aprobată unanim fără modificări. 

 

II. Deliberări conform Agendei 

Subiectul I  Deschiderea ședinței Consiliului naţional pentru reforma organelor de ocrotire a 

normelor de drept  

Nicolae TIMOFTI:  

A declara deschisă cea de-a treia şedinţă a Consiliului naţional pentru reforma organelor de ocrotire a 

normelor drept. Stimați membri ai Consiliului Naţional pentru reforma organelor de ocrotire a normelor 

de drept vreau să mulțumesc tuturor membrilor prezenți pentru implicare și participare în realizarea 

angajamentelor asumate de către țara noastră în implementarea agendei europene și mai cu seamă în 

procesul de realizare a Strategiei de reformă a sectorului justiției. 

       Anul 2013 a fost un an extrem de important pentru țara noastră, dat fiind faptul că a demonstrat 

continuitatea aspirațiilor europene ale țării noastre materializate în Acordul de Asociere al Republicii 

Moldova cu Uniunea Europeană parafat la Vilnius în data de 29 noiembrie 2013. Acest fapt 

demonstrează încă o dată că reforma din sectorul justiției este una ambițioasă și fără precedent, 

cuprinzând toate instituțiile din sectorul justiţiei și demonstrează intențiile pe care le avem de a asigura 

o justiție corectă cetățenilor noștri.  

      Deși timp de doi ani am înregistrat succese semnificative și putem să vorbim într-un mod 

argumentat despre rezultate și progrese, este nevoie în continuare de concentrarea eforturilor tuturor 

actorilor implicați pentru a asigura continuitatea și finalitatea reformelor demarate.   

 

 
 

MINISTERUL 

JUSTIŢIEI                                                                                                   

AL REPUBLICII 

MOLDOVA 

 

PROCES-VERBAL  

Şedinţa Consiliului Naţional pentru reforma organelor de ocrotire a 

normelor de drept  
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       Urmează să ne concertăm eforturile pe direcțiile strategice din Strategie cum ar fi, reforma 

organelor procuraturii, a Consiliului Superior al Magistraturii, Curții Constituționale și Institutului 

Național al Justiției, precum și implementarea legilor anti-corupție promovarea drepturilor omului și a 

principiului toleranței, etc. 

        Analizând acţiunile realizate în anul 2013 observăm că acestea s-au concentrat preponderent pe 

elaborarea cadrului normativ primar și secundar, demararea implementării modificărilor legislative 

promovate şi adoptate în 2012,  restructurări instituţionale şi organizaţionale, dezvoltarea politicilor 

anticorupție, etc.  

Opinia mea, în calitate de Președinte, este că urmează în continuare să transmitem un mesaj clar 

privind promovarea prioritară a principiului toleranţei zero pentru corupție. Astfel, urmează să insistăm 

pe implementarea efectivă a pachetului de legi anticorupție, adoptat în 2013, aceasta fiind o premisă  

sine qua non nu doar a integrării europene, ci în primul rând a asigurării unui trai decent tuturor 

cetăţenilor. În acest context aș vrea să solicit organelor responsabile o implicare activă în 

implementarea noilor prevederi legale privind prevenirea și combaterea actelor de corupție în sistemul 

justiției dar și în sistemul public în general.   

Un alt obiectiv prioritar pentru anul 2014 este finalizarea reformei procuraturii  ce are drept 

scop consolidarea profesionalismului şi independenţei acesteia. Concepţia de reformare a Procuraturii 

precum și  proiectul Legii cu privire la Procuratură au fost elaborate în anul 2013 de către grupul de 

lucru comun al Ministerului Justiției și Procuraturii Generale, cu implicarea societății civile, experților 

internaționali și suportul partenerilor de dezvoltare. Apreciez înalt consecvența acestor instituții care și-

au consolidat eforturile pentru a demonstra că intențiile de reformă a sectorului justiției sunt asumate. 

Dat fiind faptul că, reforma procuraturii este o necesitate stringentă atît din perspectiva alinierii la 

standardelor europene cît și din necesitatea de a consolida încă o verigă în sistemul de justiție, îndemn 

actorii implicați în definitivarea și promovarea proiectelor de acte normative pentru reformarea 

Procuraturii (eventual, şi a proiectului de modificare a Constituţiei) și să depună toate eforturile 

necesare în acest sens până la finele sesiunii de primăvară a Parlamentului. 

        Dragi colegi, societatea așteaptă o schimbare esențială și structurală profundă a sistemului 

procuraturii, care nu trebuie să se limiteze doar la modificarea cadrului normativ dar și la 

implementarea coerentă a acestuia. Reforma Procuraturii nu poate fi o reformă superficială de aceea 

îndemn Parlamentul să finalizeze procesul de consultare a proiectului și de promovare a acestuia în 

termeni cît mai optimi. 

Nu pot să nu apreciez că sistemul judecătoresc a fost unul prioritar în 2013 atît din punct de vedere a 

finanțării cât și din punct de vedere a asigurării mecanismelor de transparență și responsabilizare.  

          Astfel, bugetul instanţelor judecătoreşti a fost majorat în anul 2013 cu 63,6% faţă de anul 2012, 

ceea ce a permis o mai bună funcţionare a sistemului, care a acoperit cele mai stringente necesităţi ale 

instanţelor din ţară ceea ce a reprezentat o majorare considerabilă şi sesizabilă pentru sistemul 

judecătoresc per ansamblu.  

          Este salutabilă dinamica pozitivă planificată şi pentru anul 2014 întru consolidarea capacităţilor 

administrative instituţionale și aici vreau să apreciez că Guvernul își realizează pe deplin angajamentele 

de a contribui substanțial la finanțarea sistemului judecătoresc. Acum este rândul judecătorilor să dea 

dovadă de profesionalism și integritate în activitatea lor zilnică.   

         Noul sistem de evaluare a performanțelor judecătorilor a început să fie implementat și urmează să 

fie asigurată în continuare eficiența acestuia - și aș vrea să apreciez că deja o mare parte din judecători 

au trecut acest proces de evaluare care cu siguranță va ajuta să ridicăm pregătirea profesională a 

judecătorilor.  

         În ce privește activitatea Consiliului Superior al Magistraturii, este necesar consolidarea 

capacităților instituționale ale acestuia. Este necesar continuarea eforturilor pentru funcționarea 

eficientă a Consiliului și monitorizarea transparenței activității acestuia. 

         Pentru prima parte a anului 2014 este absolut necesar ca Parlamentul să finalizeze procesul de 

promovare și adoptare a proiectului de lege cu privire la răspunderea disciplinară a judecătorilor care a 

fost avizat pozitiv de către Comisia de la Veneția. Legea urmează a fi adoptată în termeni optimi pentru 

a asigura implementarea eficientă a mecanismului de responsabilizare a judecătorilor - fapt ce va 

determina sporirea încrederii cetățenilor  într-un sistem judecătoresc mai responsabil. 
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  Un progres semnificativ, înregistrat pe parcursul anului 2013 este adoptarea proiectului de lege 

privind creşterea salariilor judecătorilor şi a personalului din instanţe care contribuie la înfăptuirea 

justiţiei. Majorarea salariilor este o premisă importantă pentru a edifica un sistem judecătoresc 

independent, profesionist şi responsabil faţă de societate. Dar, actorii din sistemul judecătoresc trebuie 

să conștientizeze că această încurajare vine să responsabilizeze orice acțiune întreprinsă de ei.  

O acțiune importantă lansată în 2013 este reforma Institutului Național al Justiției, care este 

indispensabilă pentru a asigura în continuare calitatea instruirii candidaților la funcțiile de judecători și 

procurori și a altor profesioniști din sectorul justiției. Un obiectiv strategic este consolidarea și 

abilitarea Institutului Naţional al Justiţiei cu resurse suficiente, atît umane, financiare și materiale 

pentru organizarea unor activităţi de instruire a profesioniștilor din domeniul justiției în corespundere 

cu cele mai înalte standarde de calitate, fapt ce va contribui la înfăptuirea actului de justiție echitabil în 

beneficiul cetățenilor. Eficientizarea și reformarea activității Institutului este un imperativ care poate fi 

asigurat inclusiv prin procesul demarat de  modificare a cadrului normativ de către Ministerul Justiției. 

În final vreau să mulțumesc partenerilor noștri -  donatorilor și partenerilor de dezvoltare pentru 

susținerea și încrederea oferită și pentru sprijinul acordat în vederea implementării reformelor în 

sectorul justiției.   

Menționez că, Consiliul în care ne întrunim astăzi a fost instituţionalizat pentru a promova şi 

coordona reformele justiției și trebuie să urmărim îndeaproape felul în care reforma justiției este 

aplicată pentru a-i asigura o promovare echilibrată și în substanță pe toate direcţiile, depășind modul 

formal de monitorizare și coordonare.  

Este necesar ca să conștientizăm că de felul și ritmul în care se va derula reforma justiției pe 

parcursul următorilor ani depinde procesul de integrare europeană a țării noastre.  

Îndemn toți actorii implicați să implementeze organizat şi coerent Strategia şi Planul de acţiuni, 

aşa cum o prevăd dispoziţiile şi termenele din aceste documente şi în conformitate cu obiectivele 

urmărite precum și Matricea de Politici care este anexată Acordului de Suport Bugetar. Avem o 

misiune importantă dar anevoioasă - să nu uităm însă că cel mai strict ne apreciază și monitorizează 

cetățenii noștri care vor și merită să aibă un sistem al justiției corect, etic, transparent și direcționat 

pentru beneficiile fiecăruia în particular și al țării în ansamblu.  

 

Subiectul II Reforma justiției – un pas important pentru integrarea europeană a Republicii 

Moldova  

Adrian CANDU: 

Cu referire la activitatea Grupului de lucru privind reforma Procuraturii, creat în decembrie 2013, 

menționez că a fost definitivat Conceptul de reformă a Procuraturii, care, în această săptămînă, va intra 

în procedură legislativă. Vreau să îndemn membrii Consiliului naţional pentru reforma organelor de 

ocrotire a normelor de drept şi reprezentanţii societăţii civile să formuleze recomandări şi propuneri la 

acest subiect şi să le expedieze Comisiei juridice, numiri şi imunităţi pentru examinare. 

 

În continuare, conform agendei, oferim cuvînt Dlui Ambasador, Șeful Delegației Uniunii Europene în 

Republica Moldova, Pirkka TAPIOLA. 

 

Dl. Pirkka TAPIOLA: 

Reforma sectorului judiciar este o prioritate cheie pentru noi şi este fundamentală pentru viitorul ţării. 

Dacă Republica Moldova vrea să evolueze pe calea parcursului european, trebuie să treacă la 

implementarea reformelor în domeniul justiţiei. Este fundamentală şi pentru atragerea mai multor 

investiţii, pentru că oamenii vor să le vadă în Republica Moldova şi nu în ultimul rând este faptul că 

toate aceste reforme se fac pentru cetăţenii ţării, pentru cetăţenii de rând care doresc să aibă un 

sentiment de predictibilitate a viitorului lor în ţară. Unul dintre beneficiile Acordului de Liber Schimb 

este oportunitatea ca investitorii să vină în Republica Moldova. Totuşi, acei investitori vor avea nevoie 

de o justiţie ce asigură garanţiile necesare şi siguranţa. Vom continua să oferim o finanţare puternică în 

aceste domenii, Uniunea Europeană fiind unul din principalii donatori. 

Reforma în sectorul justiției, în special  lupta cu corupţia, consolidarea ordinii de drept şi a instituţiilor 

democratice sunt domeniile care necesită intervenţii pentru a le eficientiza, ceea ce va contribui şi la 
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edificarea unui stat cu o economie de piaţă funcţională. Aşteptăm să vedem progrese în implementarea 

reformelor din justiţie, ca aceste reforme să nu fie doar pe hârtie, dar şi implementate astfel ca fiecare 

cetăţean, actor economic, persoană fizică, să simtă efectele acestor reforme. 

 

Dl. Vice - Ambasador SUA KARA MCDONALD:  

Guvernul SUA apreciază schimbările pozitive care au loc în domeniul reformării sectorului justiției și 

reiterăm că vom continua să susținem și să sprijinim reformele inițiate. 

Justiţia trebuie protejată de presiuni necorespunzătoare. Fiecare ţară are oficiali corupţi. În ţara mea am 

văzut mulţi, mulţi oficiali arestaţi, puşi sub învinuire, condamnaţi şi închişi după gratii pentru fapte de 

corupţie. Între 1976 şi 2010 am avut aproximativ 28 de mii de condamnări ale oficialilor pentru 

corupţie, adică în jur de o mie pe an. Dacă Moldova are aspiraţii europene, trebuie să condamne şi 

oficiali pentru acte criminale. Nimeni nu trebuie să fie mai presus de lege. Trebuie să fie un efort mai 

mare în combaterea corupţiei. În fiecare zi: Implementaţi, implementaţi, implementaţi! 

 

Subiectul III Strategia de Reformă a Sectorului Justiției pentru anii 2011–2016: progresul 

implementării în anul 2013, provocări și soluții  

Oleg EFRIM: 

Permiteți-mi și mie, în primul rând, să vă felicit cu succesul pe care l-am înregistrat împreună în 

procesul de liberalizare a regimului de viză dintre Republica Moldova care este încă un pas 

important pentru semnarea Acordului de asociere cu Uniunea europeană – un obiectiv care sper să îl 

realizăm cît de curând e posibil. Este de remarcat că la acest succes a contribuit și reforma pe care am 

demarat-o în sectorul justiției, iar modul cum o vom continua vor influența direct etapele ulterioare ale 

procesului de asociere cu UE. Dar vreau să menționez că reforma în sectorul justiției din Moldova nu o 

facem pentru UE sau pentru alți parteneri de dezvoltare care ne susțin în procesul nostru de 

modernizare a țării, ci pentru cetățenii din Republica Moldova – pentru că fiecare merită un trai decent, 

într-o țară dezvoltată, fără corupție și unde principiul supremației legii este respectat pe deplin.  

Anul 2013 a fost unul nu foarte ușor pentru continuarea progresivă a implementării reformei pe care 

ne-am asumat-o și care este o prioritate pentru întregul Guvern. Criza politică din primăvara anului 

2013 a blocat pentru o scurtă perioadă de timp unele inițiative dar am asigurat o bună implementare a 

obiectivelor în partea a doua a anului 2013, astfel încât – după cum observați din Raportul privind 

monitorizarea Strategiei pentru anul 2013 păstrăm dinamica de realizare a acțiunilor – aceasta fiind 

60% din numărul total de acțiuni planificate pentru 2013, iar un alt indiciu pozitiv este că am reușit 

împreună cu peste 20 de instituții din sectorul justiției să asigurăm o absorbție în mărime de 85% din 

sumele bugetului alocat pentru 2013. Ceea ce dă dovadă de atitudine responsabilă față de procesul de 

implementare a obiectivelor propuse.  

În acest sens Guvernul a întreprins măsuri suficiente și îmi permit a menționa – eficiente pentru a 

promova schimbări în sector – mai întâi prin asigurarea unei bune finanțări a sectorului care este în 

creștere și în 2014 – conform datelor statistice este vorba de o dublare a alocațiilor financiare de la 233 

milioane lei în 2009 la 543 milioane lei în 2013, dar și prin suportul necondiționat pentru promovarea 

schimbărilor semnificative în domeniul luptei cu corupția, reglementării unor condiții mai dure pentru 

asigurarea securității sectorului financiar, promovarea drepturilor omului, fortificarea sistemului 

judecătoresc. Astfel, 79% dintre acțiunile din Planul de acțiuni au beneficiat de acoperire bugetară în 

2013 – acoperirea bugetară a crescut în 2013 cu 7% față de 2012.  

Tind să cred că eforul depus de noi în 2013 pentru promovarea și modificarea cadrului normativ dar și 

încurajarea actorilor din sector să asigure o activitate mai transparentă, corectă și etică dau roade. Or, 

sunt foarte încurajat de activitatea din ultima perioada a Consiliului Superior al Magistraturii care și-a 

consolidat poziția în asigurarea profesionalismului din partea judecătorilor. Sunt la fel de încurajat de 

acțiunile întreprinse de organele de ocrotire a normelor de drept care iată aplică legislația în vederea 

contracarării actelor de corupție în rândul judecătorilor – exemplu fiind decizia instanței de aplicare a 

pedepsei penale judecătorului acuzat de acte de corupție (cazul judecătorului de la Telenești, cazul 

Nogai, etc.). Sper ca această tendință de prevenire și combatere a corupției în sistemul justiției să 

continue astfel ca acest fenomen să devină o raritate iar credibilitatea în actorii din justiție să crească în 

rândul populației.  
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Cît privește activitățile concrete pe care le-au întreprins instituțiile din sectorul justiției pentru a asigura 

buna desfășurare a reformei voi face referire la următoarele :  

La fiecare jumătate de an se punctează realizările și nerealizările cu privire la fiecare din cei 7 piloni ai 

Strategiei iar la finele fiecărui an Ministerul Justiției prezintă Consiliului Național un Raport anual de 

monitorizare – dvs. aveți în față Raportul de monitorizare pentru anul 2013 (perioada de raportare fiind 

ianuarie 2013 –ianuarie 2014). Astfel, conform Raportului din cele 258 de acțiuni scadente la data de 

31 decembrie 2013 – 154 sunt realizate, ceea ce reprezintă 60% din totalul de acțiuni, 79 sunt parțial 

realizate (30%) 19 nerealizate (8% din totalul de acțiuni) 6 acțiuni au fost declarate irelevante (2%).  

Datele statistice generale pe fiecare pilon în parte și pe fiecare instituție în parte le aveți în materialele 

tipărite pentru ședință, iar măsurile și starea de lucruri cu privire la fiecare acțiune în mod individual 

sunt reflectate în rapoartele sectoriale ce sunt plasate pe pagina web a Ministerului Justiției.  

Vreau să remarc că, în pofida crizei politice, pe care am depășit-o cu succes, noi am reușit în anul 2013 

să menținem procentajul de realizare de 60 % din acțiunile scadente, procent valabil și pentru anul 2012 

– prin urmare tendința este una pozitivă de implementare a obiectivelor pe care ni le-am propus. 

Sistemul judecătoresc 

În procesul de reformă a sistemului judecătoresc am urmărit următoarele scopuri : responsabilizarea 

profesională a judecătorilor și implicarea activă a acestora în procesul de promovare a eticii 

profesionale și consolidarea capacităților tehnico-administrative a instanțelor de judecată.  

Una dintre cele mai importante realizări, pe care vreau să o menționez este majorarea finanţării 

instanţelor judecătoreşti. Astfel, bugetul instanţelor judecătoreşti a fost majorat în anul 2013 cu 

63,6% faţă de anul 2012. Per sistem judiciar (CSM, INJ şi DAJ), majorarea a constituit  93,3 %, ceea ce 

a reprezentat un suport considerabil care a dat posibilitatea de dezvoltare administrativă și calitativă a 

instanțelor de judecată prin acoperirea necesitărilor pentru cheltuielile de personal, pentru efectuarea de 

investiţii şi reparaţii capitale.  

La finele anului 2013 au fost renovate 24 de instanţe din 25 planificate, din numărul total de 48 de 

instanţe. A fost construită judecătoria Ceadîr Lunga, reconstruită judecătoria Botanica, a fost demarată 

construcția unui bloc nou pentru Curtea de Apel Chișinău, a fost inițiată construcția judecătoriei 

Ungheni și reconstrucția judecătoriei Râșcani și Buiucani din Chișinău. Această dinamică pozitivă este 

planificată şi pentru anul 2014, însă gradual, astfel încât bugetul instanţelor pentru anul 2014 a fost 

majorat cu 10% în comparaţie cu 2013. Nu am rămas indiferenți nici la solicitarea CSM de a acorda 

surse financiare pentru procurarea unui nou sediu. Desigur, aceasta a fost o acțiune care a întâmpinat 

provocări de ordin administrativ, dar care a fost posibil de realizat într-un final.  

Pe de altă parte ne-am propus să reformăm sistemul de management al activității instanțelor de 

judecată pentru a asigura o bună organizare și funcționare a acestora. Au fost revizuite atribuţiilor 

preşedinţilor de instanţe şi instituirea funcţiilor de şefi ai secretariatelor de instanţe. Conform datelor 

de la sfârșitul anului 2013, în sistem sînt antrenaţi 48 şefi de secretariate care participă la buna 

administrare a cestiunilor administrative din instanțe.  

Consecință: Această activitate a dus la o mai bună absorbție a fondurilor alocate pentru instanțe și la 

o mai bună administrare a acestor fonduri dar și la promovarea transparenței activității instanțelor.   

 

Transformări în sistemul de management au loc și prin instituirea funcţiei de asistent judiciar. Or, una 

din cele mai dese probleme invocate atunci când era constatat nivelul jos al calității hotărârilor de 

judecată era volumul mare de lucru al judecătorului, lipsa de resurse de personal pentru suportul 

judecătoriului, numărul mare de dosare, etc. Până la finele anului 2013, în sistem au fost create 450 

locuri de muncă de asistenţi judiciari, dintre care 64 de unităţi au revenit CSJ. Astfel, în sistemul 

judecătoresc au fost create aproape 500 de locuri de muncă.  

Inițiativele susținute de Guvern pentru suportul sistemul judecătoresc nu au constat doar în capacitarea 

instanțelor din punct de vedere administrativ dar și a judecătorilor în mod individual. La acest capitol aș 

vrea să remarc că una din cele mai drastice reforme este cea cu referire la majorarea graduală a 

salariilor. Această măsură a fost promovată doar cu scopul de a îmbunătăți calitatea actului justiției și 

de a responsabiliza fiecare judecător în mod individual. Astfel, începând cu 1 ianuarie 2014 şi până la 1 

ianuarie 2016 salariile judecătorilor vor fi triplate. Guvernul a promovat această inițiativă împreună cu 

Președintele RM numai pentru a asigura judecătorilor un mediu favorabil pentru ca aceștia să își 

îndeplinească obligațiunile funcționale conform tuturor standardelor de etică și profesionalism.  
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O altă realizare este instituirea sistemului de selectare a candidaţilor la funcţiile de judecător, 

precum şi a noului sistem de evaluare a performanţelor. Conform Raportului anual al Colegiului de 

evaluare pentru 2013, au fost evaluaţi 124 judecători din numărul total de 471.  

Consecință : Până la finele anului 2015, tot corpul de magistraţi urmează a fi evaluat conform noii 

proceduri reglementate în acest sens – ca să putem să apreciem per sistem care este performanța celor 

471 de judecători și care este nivelul de pregătire profesională și nivelul de integritate a acestora.   

Un alt progres care a fost atins, nu fără obstacole, este că instanțele de judecată în marea lor majoritate 

respectă obligația de a înregistra audio ședințele de judecată, și utilizează programul de gestionare 

a dosarelor PIGD cu modificările solicitate de reprezentanții din sistem. Aceste acțiuni au fost 

susținute de partenerii noștri de dezvoltare, care au acordat un suport considerabil atît din punct de 

vedere tehnic cît și din punct de vedere al expertizei – acțiuni care trebuie să fie asigurate continuu cu 

bună credință pentru a asigura transparența și corectitudinea procesului de judecată  

Consecință :  Se duce clar evidență dosarului : repartizare aleatorie, neimplicarea factorului uman 

prin urmare – prevenirea actelor de influență asupra rezultatului examinării cauzei sau a actelor de 

corupție, ședințele sunt publice sunt publicate hotărârile, deciziile, încheierile ceea ce fortifică accesul 

la informație a cetățenilor și ridicarea calității actelor emise de instanță.  

Reformarea instituției imunității judecătorilor este un alt progres pe care l-am atins în 2013. Scopul 

acestei măsuri este de prevenire a actelor de corupție pentru că în prezent nu mai este nevoie de acordul 

CSM pentru pornirea urmăririi penale în privință judecătorilor în cazul în care este bănuit de săvârșirea 

actelor de corupție.  

Consecință : În anul 2013 au fost pornite 3 cauze de urmărire penală contra judecătorilor care în 2014 

deja sunt scoase în agenda publică. Primul caz fiind finalizat chiar zilele trecute, judecătorul din 

Telenești.  

La capitolul unificării practicii judiciare – țin să apreciez că și aici avem careva progrese pozitive – 

pagina web a Curții Supreme de Justiție este comod și util pentru a fi utilizată, au fost editate manuale 

pentru judecători pentru cauze penale și civile, au fost elaborate modele de acte de procedură penală și 

civilă, etc. În 2014 vom realiza un studiu comprehensiv la acest capitol pentru ca să evaluam progresele 

sistemului nostru judecătoresc până la această etapă (Studiul va fi efectuat de către membrul CSM RO 

Dl. Danileț).   

Justiție penală  

În 2013 am fost martorii demarării unei reforme comprehensive a Ministerului Afacerilor Interne 

marcată prin intrarea in vigoare a noii legi cu privire la poliție – care a marcat separarea instituțională 

dintre MAI și poliție.  

Consecință : Ca urmare a noilor modificări pe parcursul anului 2013 s-a atestat o creștere a nivelului 

de încredere a cetățenilor în MAI de la 23,7% în mai la 31,3% în decembrie (conform unui sondaj 

sociologic realizat de către Institutul de Politici Publice).  

O altă componentă a Strategiei pe care am promovat-o în 2013 împreună cu Procurorul General și care  

este una dintre prioritățile noastre majore pentru 2014 este reforma complexă a instituției 

procuraturii. Grupul de lucru interinstituțional responsabil pentru modificarea cadrului normativ 

național în vederea reformării procuraturii care a cuprins reprezentanţi ai Procuraturii Generale, 

Ministerului Justiţiei, reprezentanţii societăţii civile - cu statut de observatori - experți internaționali din 

cadrul Ambasadei SUA, OSCE, NORLAM, Oficiul Consiliului Europei în Republica Moldova -  a 

produs primul proiect al Concepţia de reformare a Procuraturii: Consolidarea profesionalismului şi a 

independenţei și un prim proiect al modificărilor care urmează a fi aduse legii cu privire la Procuratură. 

Ambele documente au fost transmise Grupului de lucru interinstituțional format la nivel de Parlament 

pentru definitivare și promovare ulterioară. Sunt absolut convins că procesul de modificare a legislației 

trebuie să fie realizat într-un termen cît mai restrâns pentru a putea asigura o reformare eficientă a 

sistemului procuraturii pe parcursul anului 2014.  

Accesul la justiție / asistență juridică garantată de stat  

Aș vrea să apreciez că anul 2013 a fost unul crucial pentru dezvoltarea instituției asistenței juridice 

garantate de stat – o instituție foarte importantă pentru sistemul justiției care tinde a deveni un 

serviciu public de calitate. Astfel, bugetul alocat pentru dezvoltarea serviciului a crescut în 2013 cu 

11,3% față de anul 2012.  
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A fost creat Aparatul Administrativ al Consiliului Național de Asistență Juridică Garantată de Stat - 

reformă care asigură o bună administrare a sectorului, monitorizarea eficientă a activității Oficiilor 

teritoriale, comunicarea constantă cu avocații, etc. Pentru asigurarea serviciilor de calitate de asistență 

juridică garantată de stat au fost stabilite criteriile de selectare a avocaţilor care acordă această 

asistenţă. Totodată a fost instituit un mecanism de monitorizare a calității acestor servicii juridice. 

Astfel, în anul 2013 Oficiile Teritoriale ale CNAJGS au desfăşurat 259 de monitorizări ale avocaţilor 

care acordă asistenţă juridică garantată de stat  (din totalul de 500 de avocați).  

A fost dezvoltată activitatea parajuriștilor prin extinderea reţelei de parajurişti în 27 de comunități 

rurale precum și modificată legislația astfel, noile modificări acordă dreptul la asistență juridică 

garantată de stat şi copiilor victime ale infracțiunilor.  

Consecință:  Ca urmare a tuturor activităților enumerate mai sus în anul 2013, Oficiile Teritoriale ale 

CNAJGS au acordat asistenţă juridică de urgenţă (2 803 cauze) şi calificată (33 569 cauze), 

beneficiind de asemenea asistenţă 37 007 persoane (inclusiv 1 948 minori şi 4 060 femei). Astfel, în 

anul 2013, numărul de beneficiari de asistenţă juridică garantată de stat a crescut cu 8 % în raport cu 

numărul de beneficiari de asistenţă juridică garantată de stat în anul 2012. 

 4. Integritatea actorilor sectorului justiției  

După cum cunoașteți anul 2013 a fost anul în care am promovat inițiative care au menirea să combată 

actele de corupție și să fortifice integritatea actorilor din sectorul justiției. Una din acțiunile pe care le-

am demarat în 2013 este sporirea graduală a salariilor actorilor din sectorul justiției.  

Un prim pas în sporirea remunerării pentru judecători şi procurori s-a făcut în 2013, odată cu 

adoptarea noilor prevederi care au stabilit majorarea cu 35% a salariilor pentru persoanele cu funcţii de 

demnitate publică. Din 1 ianuarie 2013 a fost majorat salariul funcţionarilor publici odată cu punerea în 

aplicare a Legii 48 din 22 martie 2012 privind sistemul de salarizare a funcţionarilor publici, în 

categoria respectivă fiind incluse şi persoanele care contribuie la procesul de înfăptuire a justiţiei: 

asistenţi judiciari, grefieri, angajaţii secretariatelor instanţelor judecătoreşti, ai organelor procuraturii 

etc.  

Din vara anului 2013, a fost majorat în mod semnificativ salariul angajaţilor CNA (atît funcţionari 

publici, cît şi angajaţii cu statut special, inclusiv ofiţerii de urmărire penală a CNA). De asemenea în 

anul 2013 au fost elaborate noi reguli privind remunerarea colaboratorilor MAI, inclusiv a ofiţerilor de 

urmărire penală, în temeiul cărora din 2014 aceştia vor beneficia de un spor la salariu pentru condiții 

deosebite de activitate de 30%. Cel mai semnificativ progres a fost atins prin adoptarea de către 

Parlament la 23 decembrie 2013 a Legii privind salarizarea judecătorilor, potrivit căreia începând cu 1 

ianuarie 2014 şi până la 1 ianuarie 2016 salariile judecătorilor vor fi triplate. 

În anul 2013, Comisia Naţională de Integritate (CNI) a intrat în exercitarea plenară a 

competenţelor sale. Totodată a fost lansată pagina web a CNI www.cni.md şi portalul declaraţiilor de 

avere şi interese http://declaratii.cni.md/ pe care sunt plasate peste 100 000 declaraţii şi Instrucţiunile 

privind modul de completare a declaraţiilor cu privire la venituri şi proprietate şi de interese personale. 

Consecință : CNI a efectuat controale care au vizat 19 judecători, 10 deputaţi, 7 procurori, 4 miniştri 

şi vice-miniştri, 9 primari şi viceprimari, 7 funcţionari publici cu statut special, 6 funcţionari publici cu 

diverse funcţii din cadrul instituţiilor publice ale administraţiei publice centrale, 5 funcţionari publici 

din cadrul administraţiei publice locale, 4 conducători ai întreprinderilor municipale şi de stat cu 

capital statutar majoritar de stat, câte 4 conducători ai instituţiilor medicale şi de învățământ.  

În decembrie 2013, Parlamentul a adoptat un pachet amplu de legi anticorupţie, promovat pe 

parcursul a 2 ani de către Ministerul Justiţiei şi care este orientat spre descurajarea actelor de corupţie şi 

sancţionarea mai severă a infracţiunilor legate de corupţie din sectorul justiţiei; sporirea eficacităţii 

constrângerii judiciare. Potrivit experţilor Consiliului Europei acest pachet de legi conţine foarte multe 

elemente novatorii pentru spaţiul normativ şi instituţional regional, iar implementarea practică eficientă 

ar putea propulsa Republica Moldova în topul liderilor regionali în domeniul prevenirii şi combaterii 

corupţiei. Astfel, odată cu adoptarea acestui pachet de legi s-au introdus următoarele novaţii: 

creşterea de 3 ori a plafonului amenzilor pentru comiterea infracţiunilor din interes material, implicit 

a infracţiunilor de corupţie;majorarea de 3 ori a termenului pentru care este aplicată privarea de 

dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pentru infracţiunile de 

corupţie. Privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe o 
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perioadă mai mare de cinci ani (până la 15 ani) constituie un semnal clar de toleranţă zero faţă de 

infracţiunile de corupţie; 

instituirea confiscării extinse, care permite confiscarea bunurilor care nu pot fi justificate, inclusiv a 

bunurilor provenite din activităţi infracţionale care nu au legătură directă cu infracţiunea pentru care 

persoana este condamnată, mai exact, nu este dovedită legătura nemijlocită între infracţiunea care 

conduce la condamnare şi bunurile care sunt confiscate;includerea în Codul penal a unei noi 

componenţe de infracţiune art. 3302 “Îmbogăţirea ilicită”, în temeiul căreia va fi sancţionată deţinerea 

de către o persoană cu funcţie de răspundere sau de către o persoană publică, personal sau prin 

intermediul unor terţi, a bunurilor în cazul în care valoarea acestora depăşeşte substanţial mijloacele 

dobândite şi s-a constatat, în baza probelor, că acestea nu aveau cum să fie obţinute licit;prevederea 

expresă a interdicţiei oricăror comunicări în afara sălii de judecată a judecătorului cu alte 

persoane, inclusiv de demnitate publică, în cazul în care această comunicare are ca obiect un dosar 

aflat în procedura judecătorului şi este de natură să afecteze imparţialitatea lor, implicit credibilitatea 

sistemului judecătoresc în faţa justiţiabililor, urmând ca toate comunicările legate de un dosar aflat în 

procedura judecătorului să aibă loc în formă scrisă, cu anexarea acestora în mod obligatoriu la dosar; 

instituirea obligativităţii testării cu poligraf a candidaţilor la funcţia de judecător şi procuror. 

 

Legea privind testarea integrităţii profesionale – o novaţie exclusivă în spaţiul european, chiar dacă 

este un instrument promovat intens de către instituţiile internaţionale ca ONU, OSCE, Banca Mondială, 

totuşi nici o ţară din spaţiul european nu s-a ambiţionat şi nu a avut curajul adoptării unei asemenea 

legi. Această lege va contribui la prevenirea corupţiei în cadrul activităţii organelor de drept şi a 

sistemului autorităţilor publice din Republica Moldova – or testarea integrităţii profesionale are drept 

scop: asigurarea integrităţii profesionale, prevenirea şi combaterea corupţiei în cadrul entităţilor 

publice; verificarea modului de respectare a obligaţiilor şi atribuţiilor de serviciu, precum şi a regulilor 

de conduită de către agenţii publici; identificarea, evaluarea şi înlăturarea vulnerabilităţilor şi a 

riscurilor care ar determina sau favoriza comiterea actelor de corupţie, actelor conexe corupţiei sau 

faptelor de comportament corupţional; neadmiterea influenţelor necorespunzătoare în legătură cu 

exercitarea obligaţiilor sau atribuţiilor de serviciu ale agenţilor publici. 

Respectarea drepturilor omului  

Unul dintre obiectivele care au fost stabilite pentru anul 2013 a fost promovarea legii cu privire la 

avocatul poporului. După mai multe runde de discuții publice legea a fost adoptată de către 

Parlamentul RM la 3 aprilie 2014.  Astfel, conform prevederilor votate numărul avocaților parlamentari 

a fost redus, fiind doar un sigur avocat parlamentar, procedura de numire a avocaților parlamentari a 

fost modificată pentru a se garanta transparența şi implicarea societății civile (Parlamentul va numi 

avocații parlamentari, pe baza de concurs public). Unul dintre obiectivele pe care le-am urmărit în 

procesul de promovare a acestei inițiative este dezvoltarea instituții avocatului poporului și asigurarea 

funcționalității lui. Sper că legea nou votată – chiar dacă are anumite lacune va oferi garanții suficiente 

pentru acest lucru.  

În 2013 în urma inițiativei promovate de către MJ de a crea un grup de lucru inter-instituţional privind 

justiţia juvenilă au fost elaborate propuneri privind reformarea cadrului legal  referitoare la instituirea 

camerelor de audierea copiilor şi stabilirea spaţiilor de audiere a acestora.  

Consecință : Au fost amenajate două camere regionale de audiere a minorilor în cadrul Procuraturii 

raionului Soroca şi Călăraşi. A fost demarat procesul de amenajare a camerelor de audiere a 

minorilor în comisariatele de poliție în 8 localități (Ceadîr-Lunga, Ungheni, Edineţ, Criuleni, Căuşeni, 

Ciocana, Centru, Botanica mun. Chişinău) și a fost stabilit conceptul pentru amenajarea casei pentru 

audierea minorilor în Chișinău cu suportul NORLAM.  

Totodată în 2013 a fost asigurat transferul minorilor în penitenciarul renovat de la Goian. Această 

realizare fiind produsă și datorită partenerilor de dezvoltare.  

Consecință: 25 de minori aflați în detenție sunt deținuți în instituție penitenciară reconstruită, 

lucrătorii instituției penitenciare au fost instruiți pentru a aplica planurile individuale pentru minori, 

pentru a asigura o mai bună reintegrare a acestora în societate, etc.  

Pe parcursul anului 2013 au fost instalate echipamente de supraveghere video în toate 

penitenciarele (600 camere video care sunt conectate cu unitatea de serviciu DIP). Totodată, au fost 

instalate 44 de echipamente în toate inspectoratele de poliție pentru a asigura supravegherea video a 
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locurilor de detenție, a încăperilor preconizate pentru audierea persoanelor – fapt ce are drept scop 

prevenirea săvârşirii cazurilor de tortură.  

O îmbunătăţire semnificativă în asigurarea drepturilor omului în locurile de detenţie constituie 

încheierea Acordului cadru de împrumut între Guvernul Republicii Moldova şi Banca de Dezvoltare a 

Consiliului Europei privind construcţia unui nou penitenciar cu capacitate de 1600 deţinuţi. În acest 

sens, cu suportul Băncii a fost elaborat şi un studiu de fezabilitate.  

Aș vrea să menționez că pe parcursul anului am demarat realizarea unei alte activități foarte importante 

pentru promovarea drepturilor omului și anume instalarea în 21 de instanțe de judecată din 41 a 

boxelor de plastic sau a mobilei speciale pentru inculpați.  

Totodată, se atestă o tendință de scădere a condamnării Republicii Moldova la Curtea 

Europeană a Drepturilor Omului. Dacă în anul 2011 au fost constatate 29 de încălcări ale 

convenției, în 2012 - 24, atunci în 2013 au fost înregistrate 18 condamnări. Este o veste 

îmbucurătoare pentru noi, mai ales că majoritatea constatărilor din 2013 țin de modul în care 

asigurăm condițiile de detenție în penitenciarele din RM și cererile au fost puse mult până în 2009. 

De asemenea atestăm o tendință pozitivă în ceea ce privește numărul cazurilor împot riva Republicii 

Moldova. Dacă în 2012 pe rol erau 4261 de cereri, în 1 ianuarie 2012 avem 4114 cereri, în 2013 

erau 3256 cereri. 

Consecință : toate aceste date au făcut ca RM să iasă din top zece a țărilor cu cele mai multe cereri 

la Înalta Curte, după o perioadă îndelungată în care țara noastră s-a aflat printre fruntașii 

acestei categorii.  

e-Justice  

Ministerul Justiţiei a iniţiat deja dezvoltarea conceptului de „e- case” care va conecta toate instituţiile 

din sectorul justiţiei într-o platformă informaţională comună (2015). De asemenea, MJ lucrează în 

prezent pentru a asigura digitalizarea serviciilor juridice în scopul garantării unei comunicări 

eficiente cu cetăţenii şi a unei transparenţe mai bune. În luna august 2013, RM a devenit a doua ţară în 

Europa şi a 5-a în lume care a implementat serviciul e-apostilă. Sunt create conceptele de registre 

electronice e-arest, e-probațiune, platforma electronică pentru executorii judecătorești, se 

muncește asupra modernizării programului de furnizare a datelor statistice în domeniul justiției penale, 

etc.  

Realizarea prevederilor Matricei de Politici anexă a Acordului de Suport Bugetar UE 

Aspectul încurajator al reformei este că avem suportul Uniunii Europene. Vreau să mă refer puțin la 

acest suport bugetar – și anume la faptul că este un suport condiționat, și nu unul necondiționat. Prima 

transă a acestui suport, care a venit deja, după cum am menționat, este de 15 milioane de euro. Pentru a 

primi această tranșă Moldova a trebuit să realizeze o serie de activități, indicate în Matricea de politici 

care e parte a Acordului de finanțare, semnat de dl prim-ministru la 14 iunie la Bruxelles și intrat în 

vigoare în această toamnă, după desfășurarea tuturor procedurilor interne prevăzute pentru intrarea în 

vigoare a acestor tipuri de acorduri. Pentru monitorizarea modului de realizare a Acordului, Ministerul 

Justiției a instituit un Comitet de Coordonare care are în componență membri ai instituțiilor 

implementatoare, societate civilă, reprezentanții Delegației UE în Republica Moldova.   

Activitățile care trebuiau realizate pe parcursul anului 2012 sunt o serie de măsuri privind crearea 

mecanismului de coordonare și monitorizare a Strategiei, bugetarea activităților din Strategie, intrarea 

în vigoare a Strategiei privind managementul finanțelor publice și alte acțiuni ce se referă la 

planificarea bugetară, crearea Consiliului pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea 

egalității, dezvoltarea și adoptarea actelor normative necesare implementării Legii cu privire la 

asigurarea egalității, efectuarea unor studii necesare consolidării sistemului de protecție a drepturilor 

omului în Moldova etc. Aceste acțiuni au fost realizate, Uniunea Europeană a făcut o evaluare, 

recunoscând realizarea deplină a acestora și astfel aprobând desbursarea primei tranșe în mărime 

deplină. 

Începând cu anul 2013 numărul de condiționalități pentru a primi următoarele tranșe din suportul 

bugetar cresc semnificativ: în continuare acestea se referă la o serie de măsuri privind mecanismul de 

coordonare și monitorizare a Strategiei, planificarea bugetară, dar și acțiuni concrete legate de sistemul 

judiciar, procesul de urmărire penală, executarea hotărârilor judecătorești, sistemul de justiție juvenilă, 

intoleranța față de corupție, și o serie de măsuri în domeniul protecției drepturilor omului. La această 

etapă suntem la faza de finalizare a acțiunilor și sperăm că și următoarea evaluare a UE, care va avea 
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loc preventiv pe 29 aprilie,  va fi pozitivă și va permite o desbursare de 100% a următoarei tranșe, 

care în caz de realizare deplină va reprezenta alte 15 milioane de euro. 

 

Provocări în procesul de implementarea a Strategiei  

La nivel de sector, ne confruntăm cu câteva provocări: 

Insuficiență de resurse calificate pentru implementarea tuturor acțiunilor prevăzute la nivel de 

instituții publice (fiind vorba de o sporire semnificativă a acțiunilor ce trebuie implementate). Deși 

unele instituții au resurse prevăzute pentru sporirea personalului și, mai ales, angajarea experților 

pentru prestarea unor activități, constat cu regret că procesul de selecție ia timp și nu întotdeauna se 

reușește identificarea experților necesari. 

Insuficiență de resurse calificate  la nivel de societate (sau poate interes scăzut al membrilor 

societății civile, a experților individuali și a sectorului comercial), or, am avut multiple concursuri de 

selectare a experților, care au eșuat din lipsă de oferte. De altfel, același lucru l-am remarcat anul trecut 

cu referire exclusiv la ONG-urile ce activează în sectorul justiției, din cauza că Ambasada SUA a fost 

în imposibilitate să acorde granturi pentru realizarea unor studii necesare și prevăzute în Planul de 

acțiuni. Aceasta ne confirmă încă o dată că am demarat o reformă deosebit de ambițioasă, care a 

antrenat deja toate forțele care în mod obișnuit lucrau în acest domeniu. Însă aceste forțe sunt 

insuficiente, iar pentru reorientarea altor resurse spre activitățile prioritare la moment este nevoie de 

ceva mai mult timp. 

Priorități pentru anul 2014  

Promovarea legii cu privire la reformarea procuraturii 

Promovarea legii cu privire la Institutul Național al Justiției 

Promovarea legii cu privire la mediere 

Promovarea legii cu privire la expertiza judiciară   

Promovarea modificărilor la cadrul normativ cu privire la finanțarea sistemului judiciar 

Promovarea modificărilor la cadrul normativ cu privire la optimizarea hărții instanțelor de judecată  

Asigurarea aplicării Programului Integrat de Gestionare a Dosarelor la nivel național  

Uniformizarea standardelor de etică profesională pentru actorii justiției  

Modificarea cadrului legal pentru asigurarea fortificării capacității instituționale și funcționale a 

organelor abilitate pentru investigarea abaterilor de la etica profesională  

Spre final aș vrea să apreciez înalt implicarea instituțiilor investite cu responsabilități de realizare a 

obiectivelor Strategiei. Totodată, vreau să menționez că suportul partenerilor noștri de dezvoltare este 

unul foarte important și datorită acestora putem să promovăm mai eficient schimbările în sector.  

Dacă sunt întrebări, sînt la dispoziţia Dumneavoastră pentru a vă oferi răspunsurile şi clarificările 

necesare. 

 

 

Subiectul IV Informație privind monitorizarea procesului de implementare a Strategiei de 

Reformă a Sectorului Justiției pentru anii 2011–2016, realizat de societatea civila – asociațiile 

Promo-LEX si Asociaţia pentru Guvernare Eficientă şi Responsabilă (AGER) 

 

Pavel Postică:  

Metodologia de monitorizare, în special pe segmentul ce ţine de realizarea acţiunilor menţionate în 

Planul de Acţiuni a SRSJ este diferit de cel utilizat de Ministerul Justiţiei. Principalele diferenţe de 

abordare ţin de: 

1. Data la care se raportează acţiunile 

2. Existenţa de facto şi disponibilitatea publică a indicatorilor de rezultat 

3. Existenţa doar a două calificative legate direct de realizarea sau nerealizarea acţiunii, în special 

în cazul în care pentru acţiunile parţial realizate nu poate fi conferit exact un grad procentual de 

implementare. 

Cu regret, constatăm că progresul în implementarea Planului de Acţiuni pe parcursul 

trimestrului IV a anului 2013 este mai lent, comparativ cu trimestrul III.  
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Astfel, din 257 de acţiuni planificate pentru a fi realizate până la finele anului 2013, 144 au fost 

realizate, iar 113 sunt în continuare nerealizate, ceea ce constituie, respectiv, un raport procentual de 

56% faţă de 44%. Îngrijorător este mai ales faptul că din cele 45 de acţiuni care urmau a fi finalizate 

exclusiv în trimestrul IV, 2013, doar 11, sau 24%, au fost realizate, altele 34, sau 76%, nu au fost 

realizate.  

Şi aceasta constituie doar o evaluare statistică a gradului de îndeplinire a acţiunilor planificate în Planul 

de Acţiuni al SRSJ, care formează doar baza pentru reformarea sectorului, în timp ce efortul cel mai 

mare se cere la implementarea celor adoptate sau elaborate în contextul Strategiei.  

Caracteristic pentru multe acţiuni este crearea anumitor grupuri interdepartamentale care ar 

trebui să realizeze de facto acţiunea. Din diverse cauze, activitatea grupurilor interdepartamentale 

stagnează, însă cu regret, nici instituţia responsabilă de acţiune nu îşi asumă responsabilitatea. 

Respectiv prin crearea grupurilor de lucru interdepartamentale se poate urmări deseori eschivarea de la 

responsabilitate a instituţiei responsabile de realizarea acţiunii. Totuşi, trebuie să remarcăm că nici 

termenele indicate în Planul de Acţiuni nu sunt realiste pentru o analiză profundă a problemei abordate.  

Lista instituţiilor cu coeficientul statistic de realizare sau nerealizare a acţiunilor menţionate în 

Planul de Acţiuni a SRSJ este anexată la raportul de bază. Nu credem că este corect să scoatem în 

evidenţă doar datorită datelor statistice anumite instituţii ca fiind lideri de bine sau de rău. Totuşi, 

considerăm că MJ, CSM, PG, MAI dar şi INJ ar urma să intensifice eforturile în vederea realizării 

acţiunilor ce le sunt puse în sarcină.   

Cele mai importante acţiuni restante ţin de reformarea procuraturii, reformarea sistemului de 

administratori autorizaţi, îmbunătăţirea condiţiilor de detenţie, aprobarea mecanismului de atragere la 

răspundere disciplinară a judecătorilor, dar şi a profesiilor conexe sistemului de justiţie, elaborarea 

mecanismului privind procedura de testare a reprezentanţilor sectorului justiţiei cu aparatul poligraf, 

dar şi funcţionarea sistemului avertizorilor de integritate.  

Anume pe aceste segmente urmează de intensificat eforturile în viitorul apropiat, în special 

ţinînd seama de apropierea campaniei electorale pentru alegerile parlamentare timp în care eforturile 

pentru atingerea rezultatelor reformei vor fi umbrite de atingerea rezultatelor electorale.  

În cadrul acestui exerciţiu de monitorizare am elaborat o serie de întrebări menite să analizeze 

percepţia respondenţilor privind schimbările pozitive care au avut loc pe parcursul ultimilor doi ani în 

contextual implementării reformei. Chestionarul a fost adresat următoarelor categorii de respondenţi: 

judecători, procurori, avocaţi, executori judecătoreşti şi grefieri. În total, am obţinut răspunsuri de la 

208 de persoane, fiind descifrate pe categorii. 

Mai jos vom evidenţia răspunsurile la întrebările care, în opinia autorilor raportului de bază, s-

au evidenţiat prin importanţa lor, dar şi prin numărul răspunsurilor pozitive sau negative. Informaţia 

completă privind răspunsurile la chestionare poate fi găsită în Anexele din raportul de bază. 

Astfel, la întrebarea “Credeţi că procedura de selectare, numire şi promovare a judecătorilor este 

bazată pe criterii obiective şi transparente, garantând independenţa sistemului judecătoresc, urmare a 

modificărilor la legislaţie operate pe parcursul anilor 2012-2013”, 95 persoane au răspuns afirmativ, 43 

negativ şi 55 nu sunt siguri. De remarcat că 28 de judecători au răspuns afirmativ şi doar patru negativ.  

La întrebarea ce vizează finanţarea sistemului judecătoresc (Credeţi că procesul de finanţare a 

sistemului judecătoresc este unificat, coordonat şi conectat la necesităţile reale ale acestui sistem, 

urmare a modificărilor la legislaţie operate pe parcursul anilor 2012-2013?), majoritatea respondenţilor 

au răspuns preponderant negativ. Astfel, 64 dintre respondenţi au răspuns afirmativ, 77 – negativ, iar 52 

nu au fost siguri. 

Curios este că la întrebarea “Credeţi că sistemul de tragere la răspundere disciplinară a 

judecătorilor este eficace, urmare a modificărilor la legislaţie operate pe parcursul anilor 2012-2013?”, 

chiar judecătorii n-au fost foarte optimişti. Astfel, 15 judecători au considerat că sistemul este eficace, 

în timp ce 12 consideră invers, iar raportul în rândul avocaţilor este de 9 faţă de 18. La general 79 

persoane chestionate au menţionat că sistemul este bun, 60 îl apreciază negativ şi 54 nu sunt siguri cu 

privire la eficienţa mecanismului.  

La capitolul consolidarea sistemului de acordare a asistenţei juridice garantate de stat, 

majoritatea respondenţilor au declarat că activitatea avocaţilor care prestează asistenţă juridică 

garantată de stat a devenit mai accesibilă, diversificată şi de calitate. În acest sens, 101 respondenţi au 

răspuns afirmativ, iar 66 negativ.  
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Totodată, majoritatea respondenţilor au considerat că, în anul 2013, profesiile conexe sistemului 

justiţiei (avocaţi, notari, mediatori, executori judecătoreşti, experţi judiciari, administratori ai procedurii 

de insolvabilitate, traducători/interpreţi) au devenit mai independente, capabile să se organizeze şi să 

ofere servicii de calitate. Astfel, 112 din 208 respondenţi au răspuns afirmativ, iar alţi 32 negativ.  

La capitolul executarea hotărârilor, în anul 2013, sistemul de executare a funcţionat mai eficient 

în comparaţie cu anul 2012. Din cei 208 respondenţi, 111 au răspuns afirmativ, iar 54 negativ. Cu toate 

acestea, remarcăm faptul că la acest capitol avocaţii şi procurorii au avut, în medie, o părere negativă, 

spre deosebire de judecători, executori şi grefieri.  

În ceea ce priveşte rezultatele reformei la capitolul „Justiţia penală”, urmează de remarcat că 

majoritatea respondenţilor, indiferent de statutul acestora, au apreciat că modificările, operate la 

legislaţia procesual-penală pe parcursul anilor 2012-2013, au eficientizat procesul penal. Astfel, 139 de 

respondenţi au apreciat pozitiv impactul reformelor, 33 l-au considerat ca fiind negativ, iar alţi 39 au 

declarat că sunt indecişi. 

Pe de altă parte, fiind întrebaţi despre consolidarea rolului, statutului şi capacităţilor de 

autoadministrare a procuraturii, urmare a modificărilor operate în legislaţie pe parcursul anilor 2012-

2013, respondenţii au fost mai rezervaţi în aprecieri. Astfel, doar 69 de respondenţi au răspuns 

afirmativ, apreciind impactul pozitiv, pe când alţi 59 au considerat efortul ca fiind negativ, iar alţi 80 s-

au declarat indecişi. 

O situaţie similară se atestă la întrebarea privind independenţa procuraturii în exercitarea 

competenţelor sale. Astfel, 64 de respondenţi consideră că procuratura a devenit mai independentă, iar 

alţi 69 consideră că independenţa a scăzut, 75 fiind indecişi.  

Respondenţii au remarcat că sistemul de colectare şi analiză a datelor statistice ce ţin de justiţia 

penală (de stocarea electronică a dosarelor şi de procesarea uniformă a datelor colectate) a devenit mai 

obiectiv, urmare a modificărilor la legislaţie, operate pe parcursul anilor 2012-2013. Astfel, 118 

persoane au răspuns afirmativ, alte 31 negativ, şi 59 de persoane s-au declarat indecise. 

O situaţie similară se atestă la capitolul umanizarea politicii penale din perspectiva aplicării 

procedurilor simplificate în cauzele relevante şi consolidarea drepturilor victimelor infracţiunilor. 

Astfel, 103 respondenţi au apreciat eforturile, 44 nu le-au apreciat, iar 61 s-au declarat indecişi în ceea 

ce priveşte aplicarea procedurilor simplificate. Astfel, 94 de respondenţi au apreciat eforturile, 39 nu le-

au apreciat, iar 55 s-au declarat indecişi în ceea ce priveşte consolidarea drepturilor victimelor. 

În ceea ce priveşte rezultatele reformei la capitolul „Rolul justiţiei în dezvoltarea economică”, în 

special consolidarea sistemului de soluţionare alternativă a disputelor, respondenţii în mare parte sunt 

indecişi cu privire la efectul modificărilor operate în legislaţie pe parcursul anilor 2012-2013. Astfel, 81 

de respondenţi s-au arătat indecişi, 63 au apreciat eforturile, iar 64 nu le-au apreciat. 

În ceea ce priveşte consolidarea statutului administratorilor autorizaţi, respondenţii sunt la fel 

indecişi în mare parte, probabil din cauza insuficienţei de acţiuni în acest domeniu din partea 

autorităţilor. Astfel, 113 respondenţi s-au arătat indecişi, 44 au apreciat eforturile, iar 52 nu le-au 

apreciat. 

Cu privire la sistemul de acces la informaţiile despre agenţii economici, respondenţii, la fel, s-au 

arătat mai degrabă dezamăgiţi. Astfel, 76 de respondenţi nu au apreciat eforturile autorităţilor, 60 le-au 

apreciat şi 72 s-au declarat indecişi în ceea ce priveşte modernizarea şi asigurarea deplină a accesului la 

aceste informaţii. 

Anumite aspecte relevante urmează a fi precizate, urmare a eforturilor depuse de autorităţi în 

vederea realizării acţiunilor la capitolul „Respectarea drepturilor omului în sectorul justiţiei”. Astfel, 

majoritatea respondenţilor consideră că cercul de subiecţi cu drept de a sesiza Curtea Constituţională 

trebuie extins. Potrivit interviurilor, 105 respondenţi au remarcat că cercul acestor persoane trebuie 

extins, 67 s-au declarat împotriva extinderii, iar alţi 36 s-au declarat indecişi. 

O situaţie analogică se atestă şi în ceea ce priveşte necesitatea consolidării rolului şi 

capacităţilor instituţiei avocatului parlamentar. Potrivit interviurilor, 139 de respondenţi au remarcat că 

rolul şi capacităţile instituţiei trebuie consolidate, 23 s-au declarat împotrivă, iar alţi 46 s-au declarat 

indecişi. 

Nu putem trece cu vederea percepţia respondenţilor despre eforturile autorităţilor cu privire la 

consolidarea sistemului de justiţie pentru copii. Astfel, majoritatea absolută a respondenţilor, 160, au 

declarat că, urmare a modificărilor operate la legislaţie pe parcursul anilor 2012-2013, sistemul de 
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justiţie a devenit mai prietenos copiilor, apt să garanteze respectarea şi implementarea eficientă a 

drepturilor copiilor care intră în contact cu sistemul de justiţie. 

De asemenea, merită a fi remarcată percepţia respondenţilor cu privire la respectarea drepturilor 

persoanelor private de libertate, eradicarea torturii şi a relelor tratamente. Astfel, 139 de respondenţi au 

remarcat că mecanismul de aplicare a măsurilor procesuale de constrângere şi a măsurilor preventive, 

urmare a modificărilor la legislaţie operate pe parcursul anilor 2012-2013, a fost îmbunătăţit, 28 nu au 

sesizat modificări pozitive, şi alţi 41 s-au declarat indecişi. O situaţie asemănătoare se atestă şi la 

capitolul consolidarea culturii de zero toleranţă la faptele de maltratare, 104 respondenţi au apreciat 

eforturile depuse de autorităţi, 33 s-au arătat mai degrabă sceptici, 71 fiind indecişi. 

Totuşi, respondenţii nu au sesizat eforturi în ceea ce priveşte fortificarea capacităţilor de 

incluziune socială a ex-condamnaţilor şi apropierea condiţiilor de detenţie de cele garantate de 

standardele internaţionale. Potrivit interviurilor, 87 de respondenţi nu au sesizat eforturi cu privire la 

fortificarea capacităţilor de incluziune socială, doar 38 au sesizat unele schimbări, iar alţi 83 au rămas 

indecişi. Totodată, 82 de persoane au criticat eforturile autorităţilor de a apropia condiţiile de detenţie 

de standardele internaţionale, alţi 55 au sesizat unele schimbări, şi 71 s-au declarat indecişi.  

Merită remarcat efortul depus pentru fortificarea capacităţilor Secretariatului Grupurilor de 

Lucru, inclusiv prin unităţi de personal. Astfel, se atestă rezultate vizibile la capitolul organizarea 

şedinţelor Grupurilor de Lucru şi plasarea materialelor pe pagina web a Ministerului. 

Totuşi, în mare parte, aprobarea planul de activitate pentru anul în curs prin lunile septembrie-

octombrie  adică cu o întârziere semnificativă indică mai degrabă că un astfel de document este mai 

mult formal decât eficient şi utilizabil.  

Cu regret, pentru majoritatea şedinţelor grupurilor de lucru rămâne a fi caracteristică 

examinarea subiectelor de pe ordinea de zi, fără prezentarea în prealabil a documentelor confirmative 

privind realizarea acţiunilor propuse spre discuţie în cadrul şedinţei. În acest fel, şedinţele au loc doar 

în baza prezentărilor verbale făcute de persoanele delegate de instituţii în cadrul grupurilor de lucru, 

fără oferirea unui suport probatoriu. Iar aceasta deseori duce la anumite conflicte de compatibilitate a 

statutului de membru al Grupurilor de lucru cu drept de decizie şi raportor din partea instituţiei privind 

realizarea acţiunilor propuse în SRSJ.  

Au fost atestate cazuri în care şedinţele grupurilor de lucru nu au avut loc din lipsa cvorumului, 

fapt care dovedeşte că pentru persoanele delegate în grupul de lucru din partea instituţiilor le sunt mai 

aproape responsabilităţile directe de serviciu decât implicarea în activitatea grupurilor de lucru. 

Relevăm că pe anumite segmente specificate în strategie au fost depuse eforturi considerabile, 

fapt remarcat atât de indicatorii statistici de realizare a acţiunilor stipulate în SRSJ cât şi de actorii din 

sectorul justiţiei. 

În concluzie, totuşi, pe anumite segmente, spre exemplu, la reforma procuraturii şi a MAI, în 

special reieşind din Concepţia de reformare a acestei instituţii, atragerea la răspundere disciplinară şi 

lupta anticorupţie a actorilor din sectorul justiţiei, precum şi consolidarea rolului justiţiei în dezvoltarea 

economică eforturile trebuie intensificate. 

În calitatede recomandări, putem menţiona: 

1. Aprecierea gradului de realizare a acţiunilor strict reieşind din atingerea tuturor 

indicatorilor de rezultat, raportat exact la perioada de referinţă; 

2. Fortificarea capacităţilor de planificare a realizării planului de acţiuni, inclusiv estimarea 

resurselor umane si financiare necesare pentru perioada rămasă, ţinînd cont de necesitatea realizării 

acţiunilor curente şi recuperării celor restante.  

3. Revizuirea componenţei şi mecanismului de activitate a grupurilor de lucru  şi/sau 

membrilor acestora, poate prin aplicarea unor responsabilităţi afiliate responsabilităţilor deţinute la 

locul de muncă de bază; 

4. Revizuirea statutului de membru al grupurilor de lucru şi reprezentant al instituţiei 

responsabile de implementarea acţiunii; 

5. Revizuirea Planului de Acţiuni şi/sau a termenelor limită de către Parlament, în special 

prin excluderea acţiunilor desuete şi celor care nu mai au relevanţă; 

6. Revizuirea surselor financiare necesare realizării Planului de Acţiuni a SRSJ, în special 

în cazul în care anumite acţiuni sunt declarate inoportune, desuete; 
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7. Revizuirea mecanismului de apreciere a gradului de realizare a acţiunilor sau reieşind 

din anumite cote procentuale clare sau delimitare strictă acţiune realizate sau nerealizate, pentru a evita 

aprecieri cu jumătăţi de măsură; 

8. Asigurarea principiului supremaţiei legii şi evitarea reformelor pe verticală de sus în jos, 

astfel încât cadrul legislativ să determine modificarea cadrului normativ inferior legilor şi nu invers. 

 

Subiectul V. Concluzii, discuții generale și stabilirea subiectelor principale pe ordinea de zi a 

următoarei ședințe 

Alexandru TĂNASE: 

Audiind rapoartele privind gradul de realizare a Strategiei de Reformă în Sectorul Justiției  observăm ca 

au fost depuse eforturi considerabile pentru implementarea reformei. Totodată, aceste eforturi nu sunt 

apreciate în deplină măsură de către beneficiarii reformei, cetățenii, deoarece rezultatele or nu sunt 

aduse la cunoștința acestora, or sunt aduse într-o manieră puțin înțeleasă. Este necesar schimbarea 

atitudinii cetățenilor față de reformă care este posibilă doar printr-o vastă campanie de informare și 

mediatizare susținută de către partenerii de dezvoltare și totodată, promovată de către Ministerul 

Justiției. În acest sens, Ministerul Justiției trebuie sa dispună de suficiente resurse financiare care ar 

permite dezvoltarea și promovarea unor mesaje privind mersul reformei, schimbările care au loc, 

rezultatele survenite și finalitățile așteptate. 

În acest context, propun de inclus în proiectul deciziei, care urmează a fi adoptat de către membrii 

Consiliului, un punct separat care ar stipula necesitatea mediatizării acțiunilor întreprinse pentru 

implementarea Strategiei și a rezultatelor acestora și susținerea unei campanii de mediatizare de către 

partenerii de dezvoltare.  

 

 

III. Decizii ale Grupului de lucru  

Proiectul deciziei a fost adoptat unanim cu includerea punctului propus. 

A declara ședința închisă. 

 

IV. Anexe   

- Tabelul de prezenţă  

 

V. Formula de final  

Procesul verbal este întocmit într-un singur exemplar, este semnat de către Preşedintele şi Secretarul 

Consiliului şi este făcut public pe pagina web a Ministerului Justiţiei.  

 

VI. Semnături  

 

      Preşedintele Consiliului                                        Secretarul Consiliului  

 

 

     __________________________                            __________________________                             

 

 

                      Nicolae Timofti                                              Valentin Ţîmbaliuc 

 

 

 

[ SFÂRŞIT ] 

 

Anexa 1: Tabel de prezenţă al membrilor Consiliului Naţional pentru reforma organelor de ocrotire a 

normelor de drept. 
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Nr. 

 

Nume /Prenume Instituţia reprezentată  

 

A. Membrii cu drept de vot  

1 TIMOFTI Nicolae  

 

 

Președinte al Consiliului Național, 

Președinte al Republicii Moldova 

2 CANDU Adrian 

 

Vicepreședinte al Parlamentului 

3 EFRIM Oleg Vicepreședinte al Consiliului Național, 

Ministrul justiției 

 

4 PĂDURARU Ion Vicepreședinte al Consiliului Național, 

secretar general al Aparatului Preşedintelui 

Republicii Moldova 

 

5 ŢÎMBALIUC Valentin consilier al Preşedintelui Republicii Moldova în domeniul 

juridic şi relaţiilor instituţionale, reprezentant al Preşedintelui 

în relaţiile cu Parlamentul şi Guvernul 

6 APOLSCHII Raisa Președinte al Comisiei juridice, numiri și imunități a 

Parlamentului 

7 ARAPU Anatol 

 

Ministrul finanțelor 

8 BARBAROŞIE Arcadie director executiv al Instituţiei Private „Institutul de Politici 

Publice” 

 

9 BARBĂNEAGRĂ Alexei consilier al Preşedintelui Republicii Moldova în domeniul 

apărării şi securităţii naţionale, secretar al Consiliului Suprem 

de Securitate 

10 BOŢAN Igor   director executiv al Asociaţiei Obşteşti „Asociaţia pentru 

Democraţie Participativă –ADEPT” 

11 BĂLAN Mihai  director al Serviciului de Informaţii şi Securitate al Republicii 

Moldova 

 

12 COROCHII Nichifor Judecător la Curtea de Apel 

 

13 DRUŢĂ Ion preşedinte al Asociaţiei Judecătorilor din 

Republica Moldova 

 

14 GAMURARI Vitalie conferenţiar universitar, decan al Facultăţii de  

Drept a Universităţii Libere Internaţionale din  

Moldova 

15 URSACHI Petru Vicepreședinte al Curții Supreme de Justiție. Președinte al 

Colegiului penal al Curții Supreme de Justiție 

16 GURSCHI Constantin  

 

vicepreşedinte al Curţii Supreme de Justiţie,  

preşedinte al Colegiului penal al Curţii Supreme de Justiţie 

17 LAZĂR Tudor  

 

  

avocat parlamentar 

18 POALELUNGI Mihail  

 

 

preşedinte al Curţii Supreme de Justiţie 

19 POSTOICO Maria  membru al Comisiei juridice, numiri şi imunităţi a 



Secretariatul Grupurilor de lucru  pentru coordonarea şi monitorizarea implementării 
 Strategiei de reformă a sectorului justiţiei pentru anii 2011–2016 

16 

Parlamentului 

 

20 PUŞCAŞ Victor  

 

Doctor în drept, conferențiar universitar 

21  

RECEAN Dorin  

 

 

 

ministru al afacerilor interne 

 

22 ROŞCA Nicolae  conferenţiar universitar, şef al catedrei de drept al 

antreprenoriatului a Facultăţii de Drept a Universităţii de Stat 

din Moldova 

 

23 ROȘIORU Mircea 

 

Președinte al Consiliului Superior al Procurorilor 

 

24 SEDLEŢCHI Iurie  

 

 

profesor universitar, rector al Universităţii de Studii Europene 

din Moldova 

 

25 TĂNASE Alexandru  

 

 

preşedinte al Curţii Constituţionale 

26 VISTERNICEANU 

Dumitru 

Președinte interimar al Consiliului Superior al Magistraturii 

27 ZAHARIA Victor  preşedinte al Consiliului naţional pentru asistenţă juridică 

garantată de stat 

 

B Membrii absenți 

 

1 AMIHALACHIOAIE  

Gheorghe 

 

preşedinte al Uniunii Avocaţilor din Republica Moldova 

2 GRIBINCEA Vladislav preşedinte al Asociaţiei Obşteşti „Centrul de 

Resurse Juridice” 

 

3 GUCEAC Ion  

 

 

secretar ştiinţific general al Academiei de Ştiinţe a Moldovei 

4 GUŢU Zinaida   

 

membru al Consiliului de Administrare al Asociaţiei Obşteşti 

“Parteneriatul pentru Justiţie şi Supremaţia Legii” 

5 GURIN Corneliu Procuror General 

6 MUNTEANU Victor   director al Programului Drept al Fundaţiei 

„Soros-Moldova” 

 

7 PASCARI Anastasia  

 

 

director executiv al Institutului Naţional al Justiţiei 

8 POSTOICO Maria  membru al Comisiei juridice, numiri şi imunităţi a 

Parlamentului 

 

9 STOIANOGLO  

Alexandru  

 

preşedinte al Comisiei securitate naţională, apărare şi ordine 

publică a Parlamentului 

C Membrii invitați 

1 Pirkka TAPIOLA Delegația Uniunii Europene 
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2 Kaido SIREL 

 

Delegația Uniunii Europene 

3 Victoria NEAGA 

 

Delegația Uniunii Europene 

4 William H.MOSER 

 

Ambasada SUA 

5 Radu FOLTEA 

 

Ambasada SUA 

6 Eric SVANIDZE 

 

Proiectul UE privind susținerea coordonării reformei în sectorul 

Justiției 

7 Pavel POSTICA Asociația ”Promo – LEX” 

 

 


