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Data: 29septembrie 2015 

Ședința nr. 6 

Locul desfășurării: Sala de conferinţe et.II, Ministerul Justiţiei, str. 31 August 1989, nr. 82 

Moderator: DOREL MUSTAȚĂ 

Prezența la ședință: Anexa 1 

Agenda:  

1. Alegerea vicepreședintelui Grupului de lucru pentru coordonarea și monitorizarea Pilonului I 

al Strategiei de Reformare a Sectorului Justiţiei 

2. Runda de discuții și aprobarea Raportului intermediar sectorial  2015, Pilonul I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

3. Aprobarea listei de priorități pentru asistenta externa pentru anul 2016 
4. Discuții generale: 

- Comentarii si sugestii din partea donatorilor si societății civile; 

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

 

I. Informații administrative 

a. Din numărul total de 13 membri cu drept de vot au fost prezenţi 11 membri. 

b. Agenda fără modificări sau completări. 

 

II. Deliberări conform Agendei 

 

 

Subiectul 1. Alegerea vicepreședintelui Grupului de lucru pentru coordonarea și monitorizarea 

Pilonului I al Strategiei de Reformare a Sectorului Justiţiei 

 

 

Dorel MUSTEAȚĂ: 

A declara deschisă ședința Grupului pentru coordonarea şi monitorizarea Pilonului I.  

Pe agenda sunt incluse subiectele cu privire la alegerea vicepresedintelui grupului de lucru, discuții și 

aprobarea Raportului intermediar sectorial  2015 si aprobarea listei de priorități pentru asistenta externa 

pentru anul 2016. 

Grupul de lucru a propus, iar ulterior a aprobat unanim candidatura doamnei Ana PANOV in calitate de 

vicepreședinte al grupului de lucru pentru pilonul I. 

 

 

Subiectul 2. Runda de discuții și aprobarea Raportului intermediar sectorial  2015, Pilonul I 

 

 

Pilonul I al Strategiei de reformă a sectorului justiţiei pentru anii 2011–2016 conține dispoziții cu 

privire la asigurarea accesibilității și independenței sistemului judecătoresc, sporirea transparenței și a 

eficienței sistemului judecătoresc precum și la ridicarea profesionalismului și a responsabilității 

persoanelor implicate în efectuarea justiției. 

Conform Planului de acţiuni pentru implementarea Strategiei de reformă a sectorului justiției pentru 

anii 2011 - 2016, în Pilonul I sunt prevăzute pentru realizare în total 122 de acțiuni.  

Până în trimestrul II, anul 2015, conform termenelor, trebuiau finalizate 96 acțiuni, dar este prevăzută 

perioadă de implementare altor 25 acțiuni, care fie au un caracter continuu, fie au un termen mai mare 

de realizare. Pentru  aceste 121 de acțiuni prevăzute de SRSJ, perioada 2011-2015 este prezentat tabelul 
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cu informații privind gradul de realizare și alte detalii, în conformitate cu prevederile Metodologiei de 

monitorizare a implementării Strategiei de reformă a sectorului justiției pentru anii 2011-2016. Astfel, 

au fost reflectate informații cu privire la termenele și nivelul de realizare al acțiunilor, măsurile 

întreprinse, mijloacele financiare utilizate/parteneriatele cu donatorii pentru realizarea acțiunilor, 

dificultăți și provocări privind procesul de realizare al acțiunilor. Totodată, au fost indicate actele 

probatoare care demonstrează realizarea acțiunii.  

Din cele  96  acțiuni scadente la data de 30 iunie 2015 – 76 actiuni sunt realizate, 14 actiuni sunt 

realizate parțial, 5 actiuni nerealizate și 1 acțiune desueta.  

Din cele 10 acțiuni cu caracter continuu, 8 sunt realizate, 1 realizată parțial, 1 nerealizate. 

Din cele 15 din acțiuni cu termen de realizare mai mare, sau, în virtutea specificului individual al 

acțiunii: 6  acțiuni sunt realizate pentru perioada de raportare, 5 acțiuni sunt realizate parțial pentru 

perioada de raportare, 4 acțiuni nu au fost realizate pentru perioada de raportare. 

 

Grupul de lucru pentru coordonarea și monitorizarea Pilonului VI al Strategiei de Reformare a 

Sectorului Justiţiei, a votat calificativul fiecarei actiuni, dupa cum urmează: 

Actiunea 1.1.1.p.1 - Efectuarea studiului de oportunitate privind optimizarea hărții dislocării 

instanțelor judecătorești în scopul consolidării capacităților instituționale ale instanțelor, optimizarea 

numărului de judecători și asigurarea utilizării cît mai eficiente a resurselor disponibile. 

Concluzie: Grupul de lucru a votat acțiunea ca realizată. 

 

Actiunea 1.1.1.p.2  - Elaborarea proiectului de modificare a Legii nr.514-XIII din 06 iulie 1995 privind 

organizarea judecătorească în scopul consolidării capacităților instituționale ale instanțelor, optimizării 

numărului de judecători și asigurării utilizării cît mai eficiente a resurselor disponibile. 

Concluzie: Grupul de lucru a votat acțiunea ca partial realizată. 

 

Actiunea 1.1.2.p.1  - Efectuarea unui studiu al legislației în vigoare care reglementează cuantumul și 

modul de calculare a cheltuielilor de judecată, precum și al practicilor de aplicare a acestora 

Concluzie: Grupul de lucru a votat acțiunea ca partial realizată. 

 

Actiunea 1.1.2.p.2  - Elaborarea proiectului de modificare a Legii taxei de stat nr. 1216-XII din  3 

decembrie 1992,  a Codului de procedură civilă nr. 225-XV din 30 mai 2003 și a altor acte legislative 

Concluzie: Grupul de lucru a votat acțiunea ca nerealizată. 

 

Actiunea 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. 

Concluzie: Grupul de lucru a votat acțiunea ca realizată. 

 

Actiunea 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 standardele internaționale și 

cele mai bune practici în domeniu. 

Concluzie: Grupul de lucru a votat calificativul acțiunii ca fiind partial realizată. 

 

Actiunea 1.1.6.p.6 - Elaborarea proiectului de modificare a Constituției în partea ce ține de termenul 

inițial de numire a judecătorilor și  selectarea judecătorilor Curții Supreme de Justiție 

Concluzie: Grupul de lucru a votat calificativul acțiunii ca fiind partial realizată. 

 

Actiunea 1.1.7.p.3 -Implementarea noii proceduri de selectare și numire a președinților și 

vicepreședinților instanțelor judecătorești. 

Concluzie: Grupul de lucru a votat calificativul acțiunii ca fiind realizată. 

 

Actiunea 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. 
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Concluzie: Grupul de lucru a votat calificativul acțiunii ca fiind partial realizată. 

 

Actiunea 1.1.9.p.4 - Elaborarea proiectului de  modificare a actelor legislative necesare implementării 

modificărilor operate în Constituție. 

Concluzie: Grupul de lucru a votat calificativul acțiunii ca fiind nerealizată. 

 

Actiunea 1.1.11.p.1 - Crearea condițiilor necesare pentru funcționarea efectivă a poliției judecătorești. 

Concluzie: Grupul de lucru a votat calificativul acțiunii ca fiind partial realizată. 

 

Actiunea 1.1.11.p.2 - Elaborarea proiectului de hotărâre a Guvernului privind transferul poliției 

judecătorești în subordinea Ministerului Justiției. 

Concluzie: Grupul de lucru a votat calificativul acțiunii ca fiind partial realizată. 

 

Actiunea 1.1.11.p.3 - Instalarea în cadrul instanțelor judecătorești a sistemelor de control acces pentru 

asigurarea securității acestora 

Concluzie: Grupul de lucru a votat calificativul acțiunii ca fiind partial realizată. 

 

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

inculpaților în timpul procesului pentru respectarea principiului prezumției de nevinovăție 

Concluzie: Grupul de lucru a votat calificativul acțiunii ca fiind realizată. 

 

Actiunea 1.1.12.p.1 - Efectuarea unui studiu de fezabilitate, luîndu-se în considerare  studiile efectuate 

anterior în acest domeniu. 

Concluzie: Grupul de lucru a votat calificativul acțiunii ca fiind realizată. 

 

Actiunea 1.2.2.p.4  - Îmbunătățirea Programului integrat de gestionare a dosarelor pentru: 

a) asigurarea distribuirii aleatorii a dosarelor; 

b) asigurarea constituirii  completelor de judecatăși a desemnării președinților acestora; 

c) crearea altor programe de asigurare a transparenței și eficienței procesului de înfăptuire a justiției;  

d) crearea mecanismului tehnic de verificare a procesului de gestionare electronică a dosarelor; 

e) inserarea modulului care va asigura protecția datelor cu caracter personal 

Concluzie: Grupul de lucru a votat calificativul acțiunii ca fiind realizată. 

 

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

stenogramei ședinței de judecată și corelația dintre acestea și Înregistrările audio/video. 

Concluzie: Grupul de lucru a votat calificativul acțiunii ca fiind partial realizată. 

 

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

cauzei și elaborarea metodologiei de control  al  aplicării acestora. 

Concluzie: Grupul de lucru a votat calificativul acțiunii ca fiind partial realizată. 

 

Actiunea 1.2.4.p.3  - Efectuarea studiului privind oportunitatea creării unui portal informațional unic al 

tuturor instanțelor judecătorești în vederea optimizării paginilor web ale acestora. 

Concluzie: Grupul de lucru a votat calificativul acțiunii ca fiind desueta. 

 

Actiunea 1.3.1.p.3  -  Elaborarea proiectelor de modificare a cadrului normativ intern al INJ în 

conformitate cu modificările legislației. 

Concluzie: Grupul de lucru a votat calificativul acțiunii ca fiind nerealizată. 

 

Actiunea 1.3.1.p.4  - Crearea unui centru de informații juridice accesibil pentru judecători, procurori și 

reprezentanți altor profesii juridice. 

Concluzie: Grupul de lucru a votat calificativul acțiunii ca fiind partial realizată. 

 

Actiunea 1.3.1.p.6 - Monitorizarea implementării reformei Institutului Național al Justiției. 
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Concluzie: Grupul de lucru a votat calificativul acțiunii ca fiind nerealizată. 

 

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

financiare pentru instruirea inițială și continuă. 

Concluzie: Grupul de lucru a votat calificativul acțiunii ca fiind nerealizată. 

 

Actiunea 1.3.2.p.2 - Crearea unui program online de comunicare între Institutul Național al Justiției și 

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

instruire. 

Concluzie: Grupul de lucru a votat calificativul acțiunii ca fiind partial realizată. 

 

Actiunea 1.3.2.p.3 - Crearea unei baze de date electronice comune a Institutului Național al Justiției, 

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

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

numărul temelor studiate, precum și alte date ce țin de activitatea de instruire. 

Concluzie: Grupul de lucru a votat calificativul acțiunii ca fiind partial realizată. 

 

Actiunea 1.3.2.p.5  - Revizuirea modalității de selectare a cadrelor didactice și a componenței 

Consiliului Institutului Național al Justiției; revizuirea sistemului de administrare a Institutului Național 

al Justiției. 

Concluzie: Grupul de lucru a votat calificativul acțiunii ca fiind partial realizată. 

 

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

cauze specifice. 

Concluzie: Grupul de lucru a votat calificativul acțiunii ca fiind realizată. 

 

Actiunea 1.1.3.p.2  - Desfășurarea cursurilor de instruire a personalului instanțelor judecătorești 

responsabil de relația cu publicul. 

Concluzie: Grupul de lucru a votat calificativul acțiunii ca fiind realizată pentru perioada de raportare. 

 

Actiunea 1.1.3.p.4 - Organizarea campaniilor de informare privind modul de funcționare a sistemului 

judecătoresc. 

Concluzie: Grupul de lucru a votat calificativul acțiunii ca fiind realizată pentru perioada de raportare. 

 

Actiunea 1.1.4.p.3 -  Aplicarea unui proces bugetar unificat la nivelul instanțelor judecătorești.  

Concluzie: Grupul de lucru a votat calificativul acțiunii ca fiind realizată pentru perioada de raportare. 

 

Actiunea 1.1.5.p.3 - Optimizarea schemei de încadrare a personalului instanțelor judecătorești în 

funcție de volumul de lucru din ultimii 5 ani și de nivelul performanțelor conform modulului PIGD, 

prin sporirea sau reducerea personalului instanței de judecată. 

Concluzie: Grupul de lucru a votat calificativul acțiunii ca fiind realizată pentru perioada de raportare. 

 

Actiunea 1.1.5.p.5  - Desfășurarea cursurilor de formare inițială și continuă a administratorilor ai 

instanțelor judecătorești. 

Concluzie: Grupul de lucru a votat calificativul acțiunii ca fiind realizată partial pentru perioada de 

raportare. 

 

Actiunea 1.1.5.p.6 - Instruirea personalului responsabil de elaborarea și executarea bugetului din 

cadrul instanțelor judecătorești. 

Concluzie: Grupul de lucru a votat calificativul acțiunii ca fiind realizată pentru perioada de raportare. 

 

Actiunea 1.2.2.p.9 - Desfășurarea cursurilor de instruire a personalului judecătoresc și a judecătorilor 

în domeniul utilizării tehnologiilor informaționale. 

Concluzie: Grupul de lucru a votat calificativul acțiunii ca fiind realizată pentru perioada de raportare. 
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Actiunea 1.2.3.p.6 - Desfășurarea cursurilor de instruire a judecătorilor privind gestionarea dosarelor și 

regulile de amînare a examinării cauzelor 

Concluzie: Grupul de lucru a votat calificativul acțiunii ca fiind realizată pentru perioada de raportare. 

 

Actiunea 1.2.5.p.2  - Monitorizarea implementării modificărilor legislative privind exercitarea căilor 

de atac. 

Concluzie: Grupul de lucru a votat calificativul acțiunii ca fiind nerealizată pentru perioada de 

raportare. 

 

Actiunea 1.3.10.p.4 - Desfășurarea cursurilor de instruire inițială și continuă a asistenților judiciari 

Concluzie: Grupul de lucru a votat calificativul acțiunii ca fiind nerealizată pentru perioada de 

raportare. 

Actiunea 1.1.1.p.3 - Reamplasarea instanțelor judecătorești și optimizarea numărului de judecători. 

Concluzie: Grupul de lucru a votat calificativul acțiunii ca fiind nerealizată pentru perioada de 

raportare. 

Actiunea 1.1.10.p.1 -  Efectuarea unui studiu al practicilor internaţionale în domeniul reglementării 

modului de funcţionare şi organizare a sistemului judecătoresc, în scopul elaborării unei legi unice.  

Concluzie: Grupul de lucru a votat calificativul acțiunii ca fiind nerealizată pentru perioada de 

raportare. 

Actiunea 1.1.12.p.5 - Elaborarea proiectelor de construcție/renovare a sediilor instanțelor  judecătorești 

Concluzie: Grupul de lucru a votat calificativul acțiunii ca fiind partial realizată pentru perioada de 

raportare. 

Actiunea 1.1.12.p.6 - Elaborarea devizelor de cheltuieli pentru construcția/renovarea sediilor 

instanțelor judecătorești. 

Concluzie: Grupul de lucru a votat calificativul acțiunii ca fiind partial realizată pentru perioada de 

raportare. 

 

Actiunea 1.1.12.p.7 - Construcția/renovarea sediilor instanțelor judecătorești. 

Concluzie: Grupul de lucru a votat calificativul acțiunii ca fiind partial realizată pentru perioada de 

raportare. 

Actiunea 1.1.12.p.8 - Elaborarea proiectului Palatului Justiției și a devizului de cheltuieli al 

proiectului. 

Concluzie: Grupul de lucru a votat calificativul acțiunii ca fiind partial realizată pentru perioada de 

raportare. 

Actiunea 1.1.12.p.9 - Alocarea unui sediu pentru Consiliul Superior al Magistraturii și alocarea de 

resurse financiare pentru renovarea și utilizarea adecvată a acestuia. 

Concluzie: Grupul de lucru a votat calificativul acțiunii ca fiind realizată pentru perioada de raportare. 

 

Actiunea 1.1.12.p.10 - Monitorizarea calității lucrărilor de construcție/renovare a sediilor instanțelor 

judecătorești. 

Concluzie: Grupul de lucru a votat calificativul acțiunii ca fiind realizată pentru perioada de raportare. 

 

Actiunea 1.1.12.p.11 - Monitorizarea dării în exploatare a sediilor construite/renovate la etapa de 

finisare  și recepție finală a lucrărilor 

Concluzie: Grupul de lucru a votat calificativul acțiunii ca fiind nerealizată pentru perioada de 

raportare. 

 

Actiunea 1.2.1.p.3 - Monitorizarea implementării prevederilor privind transparența activității 

Consiliului Superior al Magistraturii și a instituțiilor subordonate. 

Concluzie: Grupul de lucru a votat calificativul acțiunii ca fiind partial realizată pentru perioada de 

raportare. 

Actiunea 1.2.2.p.5 - Asigurarea fiecărei instanțe judecătorești cu suportul tehnic necesar aplicării 

Programului integrat de gestionare a dosarelor. 
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Concluzie: Grupul de lucru a votat calificativul acțiunii ca fiind realizată pentru perioada de raportare. 

 

Actiunea 1.2.2.p.6 - Asigurarea instanțelor cu echipamentul necesar înregistrării audio/video a 

ședințelor de judecată. 

Concluzie: Grupul de lucru a votat calificativul acțiunii ca fiind realizată pentru perioada de raportare. 

 

Actiunea 1.2.4.p.4 - Implementarea recomandărilor privind optimizarea paginilor web ale instanțelor 

judecătorești. 

Concluzie: Grupul de lucru a votat calificativul acțiunii ca fiind realizată pentru perioada de raportare. 

 

Actiunea 1.3.1.p.7 - Finalizarea reconstrucției sediului Institutului Național al Justiției în vederea 

asigurării condițiilor adecvate de instruire a judecătorilor, procurorilor și a altor reprezentanți ai 

sectorului justiției. 

Concluzie: Grupul de lucru a votat calificativul acțiunii ca fiind nerealizată pentru perioada de 

raportare. 

Actiunea 1.3.10.p.2 - Introducerea funcției de asistent judiciar în instanțele judecătorești. 

Concluzie: Grupul de lucru a votat calificativul acțiunii ca fiind realizată pentru perioada de raportare. 

 

Grupul pentru coordonarea și monitorizarea Pilonului I, a votat unanim aprobarea Raportului sectorial 

intermediar 2015. 

 

 

Subiectul 3. Aprobarea listei de priorități pentru asistenta externa pentru anul 2016 

 

 

Grupul pentru coordonarea și monitorizarea Pilonului I, a votat unanim aprobarea listei de priorități 

pentru asistenta externa pentru anul 2016. 

 

Dorel MUSTEATA: 

Ședința grupului pentru coordonarea și monitorizarea Pilonului I se declara închisă. 

 
Notă: Înregistrarea audio a ședinței grupului de lucru al Pilonului I din 29.09.2015  se află la Secretariatul grupurilor de 

lucru. 

 

III. Decizii ale Grupului de lucru  

- Grupul pentru coordonarea și monitorizarea Pilonului I, a votat unanim aprobarea Raportului sectorial 

intermediar 2015; 

- Grupul de lucru a a aprobat Lista de prioritati pentru asistenta externa pentru anul 2016; 

- A fost stabilită următoarea şedinţă pentru luna octombrie 2015; 

- Instituţiile responsabile de realizarea acţiunilor vor remite în timp util Secretariatului informaţia 

tipizată cu privire la implementarea acţiunilor din Strategie şi a documentelor probatoare conform 

Metodologiei aprobate. 

 

IV. Informații tehnice privind ședința următoare  

-Locul desfășurării: Sala de conferinţe (et. II), Ministerul Justiţiei, str. 31 August 1989, nr. 82 

 

V. Anexe  

- Tabelul de prezenţă  

 

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.  

 



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

7 

VII. Semnături  

 

       Preşedintele Grupului de lucru                                                Secretarul Grupului de lucru  

 

 

 

               

                  ____________________                                                        ____________________ 

                       

                    Dorel MUSTEAȚĂ                                                               Angela MAZILU           

                                                      

 

[ SFÂRȘIT ] 

 

 

 

 

 

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

 

      

Nr. 

 

Nume /Prenume Instituția reprezentată  

 

A. Membrii cu drept de vot  

1 Diana CUCER Ministerul Justiției 

2 Dorel MUSTEATA  Consiliul Superior al Magistraturii 

3 Iurie BEJENARU Curtea Suprema de Justitie 

4 Diana BALAN Departamentul de Administrare Judecătorească    

5 Olga PISARENCO Institutul Național al Justiției 

6 Andrei  GUBCEAC Centrul de Telecomunicații Speciale 

7 Oleg MANCEVSCHI Uniunea Avocatilor 

8 Diana DEMIDETCHI Consiliul Superior al Procurorilor 

9 Ana PANOV Asociația Judecătorilor (Curtea de Apel) 

10 Daniela GROZA Institutul de Reforme Penale 

B. Membrii observatori  

1 Ina PISLARU USAID ROLISP 

C. Membrii invitați/reprezentanți ai 

donatorilor 

 

1 Iurie LEVINTE Proiectul UE „Suport în coordonarea implementării 

reformei în domeniul justiției” 

2 Tatiana MORARU Ministerul Justiței 

 Secretariat  

1 Angela MAZILU Ministerul Justiței 

E. Membrii cu drept de vot 

absenți de la ședință   

 

1 Stela MOCAN Centrul de Guvernare Electronică 

2 Adrian BALAN Ministerul Afacerilor Interne 

F Participanți fără drept de vot 
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