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Data: 19 mai 2016 

Ședința nr. 3 

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

Moderator: Ana PANOV 

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 și aprobarea acestuia.                            

2. Monitorizarea modului de implementare al acţiunilor pentru care termenul de realizare este 

prevăzut de Planul de Acţiuni. 

Diana Melenciuc -  Ministerul Justiției: 

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; 

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; 

 

3. Discuții generale: 

-  Comentarii si sugestii din partea 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 7 membri. 

b. Agenda fără modificări sau completări. 

 

II. Deliberări conform Agendei 

 

Ana PANOV 

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 și aprobarea 

acestuia; Monitorizarea modului de implementare al acţiunilor pentru care termenul de realizare este 

prevăzut de Planul de Acţiuni. 

 

 

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 și aprobarea acestuia. 

 

 

Veaceslav Iurțuc – Ministerul Afacerilor Interne: 

 

Acț. 1.1.11 punct. 1 Crearea condiţiilor necesare pentru funcţionarea efectivă a poliţiei 

judecătoreşti 

  
 

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)Organizarea ședinței comune a Ministerului Justiției cu Ministerul Afacerilor Interne și 

Inspectoratul General de Poliție. 

Termen de realizare: trimestrul II, anul 2016 

 

Diana Melenciuc – Ministerul Justiției: 

 

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

judecătoreşti în subordinea Ministerului Justiţiei 

a) Elaborarea proiectului de lege privind modificarea și completarea unor acte legislative; 

b) Elaborarea cadrului normativ conex; 

c) Implementarea nemijlocită a transferului poliției judecătorești în subordinea Ministerului Justiției. 

Termen de realizare: trimestrul II – IV, anul 2016 

 

Valentina Conțescu – Institutul Național al Justiției: 

 

Acț. 1.3.1. p. 4 Crearea unui centru de informații juridice accesibil pentru judecători, procurori 

și reprezentanți altor profesii juridice 

a)Identificarea expertului pentru elaborarea uneui studiu referitor la crearea centrului     

b)Elaborarea studiului 

c)Solicitarea repetata la Ministerul Finantelor referitor la acordarea de unitati suplimentare pentru 

functionarea centrului 

d)Crearea centrului 

Termen de realizare: trimestrul I – IV, anul 2016 

 

Valentin Naval – Consiliul Superior al Magistraturii: 

 

Acț. 1.1.5 punct. 3 Optimizarea schemei de încadrare a personalului instanţelor  judecătoreşti în 

funcţie de volumul de lucru din ultimii 5 ani şi de nivelul performanţelor conform modulului 

PIGD, prin sporirea sau reducerea personalului instanței de judecată 

a) Crearea grupului de lucru 

b) Identificarea mijloacelor financiare 

c) Identificarea unui expert 

d) Elaborarea unui studiu de fezabilitate 

e) Identificarea metodologiei de ptimizare a schemei de încadrare 

f) Optimizarea schemei de încadrare a personalului instanţelor  judecătoreşti 

Termen de realizare: trimestrul I, III – IV, anul 2016 

 

Alexandru Voloșin – Departamentul de Administrare Judecătorească: 

 

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

 

Alexadru Voloșin: 

DAJ a expediat în adresa Primăriei mun. Chișinău o scrisoare prin care a solicitat identificarea unui lot 

de teren pentru construcția Palatului Justiției. 

În scopul elaborări proiectului dat a fost elaborată o notă informativă privind oportunitatea construcției 

Palatului Justiției, precum și analiza propunerilor Primăriei municipiului Chișinău (prin scrisoarea 

nr.02-116/6198 din 22.10.2013). 

 

A fost propunerea ca acț. 1.1.12.p.8 să fie votată ca desuetă. 

 

Concluzie: Grupul de lucru a votat calificativul acț. 1.1.12.p.8 ca fiind desuetă. 

 

Grupul pentru coordonarea și monitorizarea Pilonului I, a votat unanim aprobarea Planul de Activitate 

al Grupului de coordonare și monitorizare al Pilonului I pentru anul 2016. 
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Subiectul 2. Monitorizarea modului de implementare al acţiunilor pentru care termenul de 

realizare este prevăzut de Planul de Acţiuni. 

 

 

Diana Melenciuc – Ministerul Justiției: 

Acț. 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 și 

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: 

 

Reieșind din faptul că atît acțiunea 1.1.6 pct. (6), cît și acțiunea 1.1.9 pct. (3) se referă la modificarea și 

completarea Capitolului IX din Constituția Republicii Moldova, s-a decis comasarea acestora într-un 

singur proiect de lege.  

Suplimentar la informațiile prezentate anterior, proiectul a fost remis Guvernului prin scrisoarea nr. 

03/4539 din 31.03.2016, fiind aprobat de Guvern în cadrul ședinței din 6 aprilie 2016 și remis spre 

examinare Curții Constituționale. 

 

Concluzie: Grupul de lucru a votat calificativul acțiunilor 1.1.6.p.6 și 1.1.9.p.3 ca fiind realizate. 

 

Ana PANOV: 

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

 
Notă: Înregistrarea audio a ședinței grupului de lucru al Pilonului I din 19.05.2016  se află la Secretariatul grupurilor de 

lucru. 

 

III. Decizii ale Grupului de lucru  

- A fost stabilită următoarea şedinţă pentru luna iunie 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.  

 

VII. Semnături  

 

 

       Vice-președintele al Grupului de lucru                                         Secretarul Grupului de lucru  
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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 

 
 

                  ____________________                                                        ____________________ 

                       

                           Ana PANOV                                                                      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 Alexandru VOLOȘIN Departamentul de Administrare Judecătorească    

3 Valentin Naval  Consiliul Superior al Magistraturii 

4 Valentina CONȚESCU Institutul Național al Justiției 

5 Ana PANOV Curțile de Apel (Asociația Judecătorilor din Moldova) 

6 Veaceslav IURȚUC Ministerul Afacerilor Interne 

7 Ceslav PANICO Institutul de Reforme Penale 

B. Membrii observatori  

1   

C. Membrii invitați/reprezentanți ai 

donatorilor 

 

1 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 Oleg MANCEVSCHI Uniunea Avocaților 

4 Vladimir ADAM Consiliul Superior al Procurorilor 

5 Nadejda HRIPTIEVSCHI Centrul de Resurse Juridice din Moldova 

F Participanți fără drept de vot 

 

 

1 Valentina GRIGORIȘ Departamentul de Administrare Judecătorească    

2 Angela ZAGAICIUC Ministerul Justiției 
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