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Data: 19 aprilie 2016 

Ședința nr. 2 

Locul desfășurării: Sala 104, et. I, Ministerul Justiţiei, str. 31 August 1989, nr. 82 

Moderator: Diana MELENCIUC 

Prezența la ședință: Anexa 1 

Agenda:  

1. Runda  de  discuții  cu  privire  la  acțiunile  din  Planul  de  Activitate al Grupului de 

coordonare și monitorizare al Pilonului I pentru anul 2016. 

2. Aprobarea Planului de Activitate al Grupului de coordonare și monitorizare al Pilonului I 

pentru anul 2016 

3. Discuții generale: 

-  Comentarii si sugestii din partea donatorilor și 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 12 membri cu drept de vot au fost prezenţi 9 membri. 

b. Agenda fără modificări sau completări. 

 

II. Deliberări conform Agendei 

 

Vladimir VALUȚA: Din motivul lipsei președintelui și vice-președintelui Grupului de coordonare și 

monitorizare al Pilonului I, se propune alegerea unui președinte ad-hoc al ședinței. 

A fost propusă canditatura dnei Diana Melenciuc, membru al Grupului de lucru al Pilonului I, 

reprezentant al Ministerului Justiției. 

Concluzie: Grupul de lucru a votat unanim alegerea dnei Diana Melenciuc ca președinte ad-hoc al 

ședinței. 

 

Diana MELENCIUC 

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

Pe agenda sunt incluse subiectele cu privire la Runda  de  discuții  cu  privire  la  acțiunile  din  Planul  

de  Activitate al Grupului de coordonare și monitorizare al Pilonului I pentru anul 2016; aprobarea 

Planului de Activitate al Grupului de coordonare și monitorizare al Pilonului I pentru anul 2016. 

 

 

 

Subiectul 1. Runda  de  discuții  cu  privire  la  acțiunile  din  Planul  de  Activitate al Grupului de 

coordonare și monitorizare al Pilonului I pentru anul 2016. 

 

 

Diana Melenciuc – Ministerul Justiției: 

 

Acț. 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 

  
 

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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a)Identificarea expertului 

b)Elaborarea studiului 

c)Prezentarea studiului 

Termen de realizare: trimestrul II- III, anul 2016 

 

Acț. 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 iulie 2003 şi a altor acte 

legislative 

a)Elaborarea versiunii inițiale a proiectului 

b)Remiterea proiectului spre avizare și Consultare publică 

c)Definitivarea proiectului după avizare 

d)Expertizarea proiectului (Expertiza CNA) 

e)Definitivarea proiectului după expertiză și traducerea acestuia 

f)Remiterea proiectului spre examinare Guvernului 

Termen de realizare: trimestrul III – IV, anul 2016 

 

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 

a)Identificarea expetrului 

b)Elaborarea  studiului 

c)Prezentarea studiului 

Termen de realizare: trimestrul II – III, anul 2016 

 

Acț. 1.1.6. punct. 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 

a)Remiterea proiectului spre examinare Curții Constituționale 

b)După caz, definitivarea proiectului în baza avizului Curții Constituționale și remiterea repetată a 

proiectului spre examinare Guvernului 

Termen de realizare: II – III, anul 2016 

 

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 

a)Remiterea proiectului spre examinare Curții Constituționale 

b)După caz, definitivarea proiectului în baza avizului Curții Constituționale și remiterea repetată a 

proiectului spre examinare Guvernului 

Termen de realizare: trimestrul II – III, anul 2016 

 

Acț. 1.1.9 punct. 4 Elaborarea proiectului de  modificare a actelor legislative necesare 

implementării modificărilor operate în Constituţie 

a)Elaborarea versiunii inițiale a proiectului 

b)Remiterea proiectului spre avizare și Consultare publică 

c)Definitivarea proiectului după avizare 

d)Expertizarea proiectului ( Expertiza CNA) 

e)Definitivarea proiectului după expertiză și traducerea acestuia 

f)Remiterea proiectului spre examinare Guvernului 

Termen de realizare: trimestrul III – IV, anul 2016 

 

Acț. 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 

a)Identificarea expetrului 

b)Elaborarea  studiului 
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c)Prezentarea studiului 

Termen de realizare: trimestrul II – IV, anul 2016 

 

Valentin Naval – Consiliul Superior al Magistraturii: 

 

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

asigurarea securității acestora 

a)Crearea grupului de lucru pentru elaborarea unui regulament privind accesul în sediile instanțelor 

judecătorești 

b)Elaborarea proiectului de Regulament privind accesul în sediile instanțelor judecătorești 

c)Identificarea necesităților de renovare/instalare a sistemelor de control acces 

d)Instalarea sistemelor de control acces 

Termen de realizare: trimestrul I – IV, anul 2016 

 

Diana Melenciuc – Ministerul Justiției: 

 

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

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

a)Elaborarea versiunii inițiale a proiectului 

b)Remiterea proiectului spre avizare și Consultare publică 

c)Definitivarea proiectului după avizare 

d)Expertizarea proiectului (Expertiza CNA) 

e)Definitivarea proiectului după expertiză și traducerea acestuia 

f)Remiterea proiectului spre examinare Guvernului 

Termen de realizare: trimestrul III – IV, anul 2016 

 

Valentin Naval – Consiliul Superior al Magistraturii: 

 

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

cauzei şi elaborarea metodologiei de control  al  aplicării acestora 

a)Identificarea criteriilor privind standardele de durată a actelor procesuale în cursul examinării 

cauzei 

b)Elaborarea standartelor privind durata actelor procesuale 

c)Monitorizarea implementării standardelor privind durata actelor procesuale 

d)Întocmirea raportului de monitorizare 

e)Prezentarea publică a raportului 

f)Elaborarea proiectului Regulamentului CSM cu privire la durata și standardele de examinare a 

actelor procesuale 

Termen de realizare: trimestrul I – IV, anul 2016 

 

Valentina Conțescu – Institutul Național al Justiției: 

 

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

conformitate cu modificările legislației 

a)Crearea grupului de lucru pentru elaborarea proiectelor de modificare a cadrului normativ intern al 

INJ în conformitate cu modificările legislației 

b)Elaborarea proiectelor de modificare a cadrului normativ intern al INJ în conformitate cu 

modificările legislației 

Termen de realizare: trimestrul II – IV, anul 2016 

 

Diana Melenciuc – Ministerul Justiției: 

 

Acț. 1.3.1 punct. 6 Monitorizarea implementării reformei Institutului Naţional al Justiţiei 

a)Identificarea expertului 
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b)Efectuarea monitorizării 

c)Prezentarea raportului de monitorizare 

Termen de realizare: trimestul III – IV, anul 2016 

 

Valentina Conțescu – Institutul Național al Justiției: 

 

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 

a) Exploatare experimentala 

Termen de realizare: trimestrul I – IV, anul 2016 

 

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 

a) Exploatare experimentala 

Termen de realizare: trimestrul I – IV, anul 2016 

 

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 

Implementarea noului sistem de administrare în conformitate cu prevederile Legii. 

Termen de realizare : trimestrul III – IV, anul 2016 

 

Acț. 1.1.3 punct. 2 Desfăşurarea cursurilor de instruire a personalului instanţelor judecătoreşti 

responsabil de relaţia cu publicul 

a)Identificarea formatorilor și elaborarea agendei 

b)Coordonarea delegării participanților și organizarea cursurilor 

c)Desfășurarea cursurilor 

Termen de realizare: trimestrul I – IV, anul 2016 

 

Valentin Naval – Consiliul Superior al Magistraturii: 
 

Acț. 1.1.3 punct. 4 Organizarea campaniilor de informare privind modul de funcţionare a 

sistemului judecătoresc 

a)Elaborarea broșurilor informative 

b)Desfășurarea companiilor de informare 

Termen de realizare: trimestrul II – IV, anul 2016 

 

Acț. 1.1.4 punct. 3 Aplicarea unui proces bugetar unificat la nivelul instanţelor judecătoreşti 

a)Identificarea propunerilor de buget pentru anul 2017 

b)Aplicarea formulei pentru elaborarea și aprobarea bugetului 

Termen de realizare: trimestrul I – IV, anul 2016 

 

Valentina Conțescu – Institutul Național al Justiției: 

 

Acț. 1.1.5. punct. 5 Desfăşurarea cursurilor de formare iniţială şi continuă a administratorilor  ai 

instanţelor judecătoreşti 

a)Identificarea formatorilor și elaborarea agendei 

b)Coordonarea delegării participanților și organizarea cursurilor 

c)Desfășurarea cursurilor 

Termen de realizare: trimestrul I- IV, anul 2016 
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Acț. 1.1.5 punct. 6 Instruirea personalului responsabil de elaborarea şi executarea bugetului din 

cadrul instanţelor judecătoreşti 

a)Identificarea formatorilor și elaborarea agendei 

b)Coordonarea delegării participanților și organizarea cursurilor 

c)Desfășurarea cursurilor 

Termen de realizare: trimestrul I – IV, anul 2016 

 

Diana Melenciuc – Ministerul Justiției: 

 

Acț. 1.1.10.p.2 Elaborarea proiectului de lege privind sistemul judecătoresc 

a)Elaborarea versiunii inițiale a proiectului, în dependență de recomandările studiului 

b)Remiterea proiectului spre avizare și Consultare publică 

c)Definitivarea proiectului după avizare 

Termen de realizare: trimestrul III – IV, anul 2016 

 

Alexandru Voloșin - Departamentul de Administrare Judecătorească    

 

Acț. 1.1.12 punct. 5 Elaborarea proiectelor de construcţie/renovare a sediilor instanţelor  

judecătoreşti 

a)Colectarea datelor privind proiectele de construcţie/renovare a sediilor instanţelor  judecătoreşti 

Termen de realizare: trimestrul II, IV, anul 2016 

 

Acț. 1.1.12 punct. 6 Elaborarea devizelor de cheltuieli pentru construcţia/renovarea sediilor 

instanţelor judecătoreşti 

a)Colectarea datelor privind devizele de cheltuieli elaborate 

Termen de realizare: trimestrul II, IV, anul 2016 

 

Acț. 1.1.12 punct. 7 Construcţia/renovarea sediilor instanţelor judecătoreşti 

a)Colectarea datelor privind construcţia/renovarea sediilor instanţelor judecătoreşti 

Termen de realizare: trimestrul II, IV, anul 2016 

 

Valentin Naval – Consiliul Superior al Magistraturii: 
 

Acț. 1.1.12 punct. 9 Alocarea unui sediu pentru Consiliul Superior al Magistraturii şi alocarea de 

resurse financiare pentru renovarea şi utilizarea  adecvată a acestuia 

a)Identificarea necesităților 

b)Elaborarea planului de renovare 

c)Procurarea utilajului și a echipamentului 

Termen de realizare: trimestrul I – IV, anul 2016 

 

Alexandru Voloșin - Departamentul de Administrare Judecătorească    

 

Acț. 1.1.12 punct. 10 Monitorizarea calităţii lucrărilor de construcţie/renovare a sediilor 

instanţelor judecătoreşti 

a)Colectarea datelor privind monitorizarea calităţii lucrărilor de construcţie/renovare a sediilor 

instanţelor judecătoreşti 

Termen de realizare: trimestrul II, IV, anul 2016 

 

Acț. 1.1.12 punct. 11 Monitorizarea dării în exploatare a sediilor construite/renovate la etapa de 

finisare  şi recepţie finală a lucrărilor 

a)Colectarea datelor privind darea în exploatare a sediilor construite/renovate la etapa de finisare  şi 

recepţie finală a lucrărilor 

Termen de realizare: trimestrul II, IV, anul 2016 

Diana Melenciuc – Ministerul Justiției: 
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Acț. 1.2.1 punct. 3 Monitorizarea implementării prevederilor privind transparenţa activităţii 

Consiliului Superior al Magistraturii şi a instituţiilor  subordonate 

a)Monitorizare desfăşurată 

b)Raport de monitorizare întocmite şi publicate pe pagina web a Consiliului Superior al Magistraturii 

Termen de realizare : trimestrul II – IV, anul 2016 

 

Alexandru Voloșin - Departamentul de Administrare Judecătorească    

 

Acț. 1.2.2 punct. 5 Asigurarea fiecărei instanţe judecătoreşti cu suportul tehnic necesar aplicării 

Programului integrat de gestionare a dosarelor 

a)Încheierea contractului pentru asigurarea constantă a funcționalității, mentenanței, precum și a 

securității tuturor sistemelor informaționale, echipamentelor și infrastructurii informaționale din 

Republica Moldova, cu CTS pentru anul 2016. 

b)Achiziționarea serviciilor de întreținere tehnică a Programului pentru anul 2017 

c)Acordarea suportului tehnic 

Termen de realizare: trimestrul I – IV, anul 2016 

 

Acț. 1.2.2 punct. 6 Asigurarea instanţelor cu echipamentul necesar înregistrării audio/video a 

şedinţelor de judecată 

a)Publicarea anunțului privind procurarea echipamentului necesar înregistrării audio 

b)Încheierea contractului pentru achiziționarea echipamentului necesar înregistrării audio  a 

şedinţelor de judecată 

c)Instalarea echipamentului procurat 

Termen de realizare: trimestrul IV, anul 2016 

 

Valentina Conțescu – Institutul Național al Justiției: 

 

Acț. 1.2.2 punct. 9 Desfăşurarea cursurilor de instruire a personalului judecătoresc şi a 

judecătorilor în domeniul utilizării tehnologiilor informaţionale 

a)Identificarea formatorilor și elaborarea agendei 

b)Coordonarea delegării participanților și organizarea cursurilor 

c)Desfășurarea cursurilor 

Termen de realizare: I – II, anul 2016 

 

Valentin Naval – Consiliul Superior al Magistraturii: 
 

Acț. 1.2.3 punct. 6 Desfăşurarea cursurilor de instruire a judecătorilor privind gestionarea 

dosarelor şi regulile de amânare a examinării cauzelor 

a)Identificarea formatorilor și elaborarea agendei 

b)Coordonarea delegării participanților și organizarea cursurilor 

c)Desfășurarea cursurilor 

Termen de realizare: trimestrul I – IV, anul 2016 

 

Alexandru Voloșin - Departamentul de Administrare Judecătorească    

 

Acț. 1.2.4 punct. 4 Implementarea recomandărilor privind optimizarea paginilor web ale 

instanţelor judecătoreşti 

a)Dezvoltarea continuă a Portalului instanţelor naţionale de judecată 

b)Monitorizarea  ajustării portalului la propunerile relevante ale utilizatorilor şi justiţiabililor 

Termen de realizare: trimestrul II, IV, anul 2016 

 

Valentina Conțescu – Institutul Național al Justiției: 
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Acț. 1.3.1 punct. 7 Finalizarea reconstrucţiei sediului Institutului Naţional al Justiţiei în vederea 

asigurării condiţiilor adecvate de instruire a judecătorilor, procurorilor şi a altor reprezentanți ai 

sectorului justiţiei 

a)Identificarea surselor de finanțare/finanțatorilor 

b)Organizarea achizițiilor publice 

c)Desfășurarea reconstrucțiilor/dotărilor 

Termen de realizare: trimestrul II – IV, anul 2016 

 

Alexandru Voloșin - Departamentul de Administrare Judecătorească    

 

Acț. 1.3.10 punct. 2 Introducerea funcţiei de asistent judiciar în instanţele judecătoreşti 

a)Prezentarea anuala a datelor privind numarul asistenți judiciari efectiv in instanțele de judecată 

Termen de realizare: trimestrul IV, anul 2016 

 

Valentina Conțescu – Institutul Național al Justiției: 

 

Acț. 1.3.10 punct. 4 Desfăşurarea cursurilor de instruire iniţială şi continuă a  asistenţilor  

judiciari 

a)Identificarea formatorilor și elaborarea agendei 

b)Coordonarea delegării participanților și organizarea cursurilor 

c)Desfășurarea cursurilor 

Termen de realizare: trimestrul I – IV, anul 2016 

 

 

 

Subiectul 2. Aprobarea Planului de Activitate al Grupului de coordonare și monitorizare al 

Pilonului I pentru anul 2016 
 

Planul de Activitate al Grupului de coordonare și monitorizare al Pilonului IV pentru anul 2016 

urmează a fi aprobat în ședința din luna mai, anul 2016. 

 

Diana MELENCIUC: 

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

 
Notă: Înregistrarea audio a ședinței grupului de lucru al Pilonului I din 19.04.2016  se află la Secretariatul grupurilor de 

lucru. 

 

III. Decizii ale Grupului de lucru  

- A fost stabilită următoarea şedinţă pentru luna mai 2016; 

- 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 104, (et. I), 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.  
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VII. Semnături  

 

 

       Preşedintele ad- hoc al Grupului de lucru                                      Secretarul Grupului de lucru  

 

 

 

               

                  ____________________                                                        ____________________ 

                       

                    Diana MELENCIUC                                                               Vladimir VALUȚA           

                                                      

 

[ 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 MELENCIUC Ministerul Justiției 

2 Valentin Naval  Consiliul Superior al Magistraturii 

3 Alexandru VOLOȘIN Departamentul de Administrare Judecătorească    

4 Valentina CONȚESCU Institutul Național al Justiției 

5 Vladimir ADAM Consiliul Superior al Procurorilor 

6 Dumitru CHEBAC Uniunea Avocaților din Republica Moldova 

7 Pavel GRECU Centrul de Resurse Juridice din Moldova 

8 Victor ZAHARIA Institutul de Reforme Penale 

9 Veaceslav IURȚUC Ministerul Afacerilor Interne 

B. Membrii observatori  

1   

C. Membrii invitați/reprezentanți ai 

donatorilor 

 

1 Mihaela MARTÎNOV Ministerul Justiției 

2 Tudor MORARI Ministerul Justiției 

D. Secretariat  

1 Vladimir VALUȚA Ministerul Justiției 

E. Membrii cu drept de vot 

absenți de la ședință   

 

1 Ghenadie NICOLAEV Curtea Supremă de Justiție 

2 Andrei GUBCEAC Centrul de Telecomunicații Speciale 

3 Ana PANOV Asociația Judecătorilor din Moldova 

F Participanți fără drept de vot 
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 Project to Support Coordination of Justice Sector Reform in     
Moldova                                                                                                             
European Union   EuropeAid/ 131846/C/SER/MD                                                    
                                          
 Altair Asesores in consortium with IRZ, ICON,IPR 

 
 

 

 

 

 


