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Data: 9 februarie 2017 

Ședința nr. 1 

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

Moderator: Dorel MUSTEAȚĂ 

Prezența la ședință: Anexa 1 

Agenda: 

1. Prezentarea Raportului anual 2016 privind implementarea acțiunilor din Pilonul I al Strategiei 

de reformă a sectorului Justiției pentru perioada trimestrul II, 2011 - trimestrul IV, 2016. 

Aprobarea acestuia. 

2. 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 10 membri. 

b. Agenda fără modificări sau completări. 

 

II. Deliberări conform Agendei 

 

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

În agendă a fost inclus subiectul cu privire la prezentarea Raportului anual 2016 privind implementarea 

acțiunilor din Pilonul I al Strategiei de reformă a sectorului Justiției pentru perioada trimestrul II, 2011 

- trimestrul IV, 2016. Aprobarea acestuia. 

 

 

Subiectul 1. Prezentarea Raportului anual 2016 privind implementarea acțiunilor din Pilonul I al 

Strategiei de reformă a sectorului Justiției pentru perioada trimestrul II, 2011 - trimestrul IV, 

2016. Aprobarea acestuia. 

 

Secretariatul Grupurilor de coordonare și monitorizare a SRSJ: 

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. 

În general, 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 IV, anul 2016, conform termenelor, trebuiau finalizate 122 acțiuni. Pentru  aceste 

122 de acțiuni prevăzute de SRSJ, perioada 2011-2016 este prezentat mai jos tabelul 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 
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provocări privind procesul de realizare al acțiunilor. Totodată, au fost indicate actele probatoare care 

demonstrează realizarea acțiunii. Pentru a oferi un impact vizual cu privire la implementarea acțiunilor, 

s-a optat pentru aplicarea culorilor de marcaj după cum urmează: acțiuni realizate – albastru; acțiuni 

realizate parțial – galben; acțiuni nerealizate – roșu, acțiuni desuete - portocaliu.  

 

Din cele  122  acțiuni scadente la data de 31 decembrie 2016 – 102 acțiuni sunt realizate, 12 acțiuni 

sunt realizate parțial, 2 acțiuni nerealizate și 6 acțiuni desuete.  

 

Consiliul Superior al Magistraturii: 

 

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 

 

Suplimentar la informația prezentată anterior comunicăm că, la 14.10.2016, Consiliul Superior al 

Magistraturii a inițiat procesul de renovare a sediului acestuia și, respectiv, anunțul cu privire la 

lucrările de reparații capitale a sediului a fost publicat în Buletinul Achizițiilor Publice iar, la 

04.11.2016, a fost inițiată procedura de licitație publică. La data de 15.11.2016, a fost încheiat 

contractul de antrepriză cu antreprenorul cîștigător, care a și efectuat reparația capitală a sediului 

Consiliului Superior al Magistraturii. 

În același timp, de către Consiliul Superior al Magistraturii a fost anunțat concurs privind achiziționarea 

mobilierului necesar desfășurării activității instituției iar, la 11.11.2016 a fost încheiat contractul cu 

furnizorul de bunuri. 

 

Concluzie: Grupul de lucru a votat acțiunea ca fiind realizată parțial. 

 

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

judecătoresc 

 

În anul 2016 a fost elaborat Codul de etică și conduită profesională a judecătorului. Codul cuprinde 

principii și norme de conduită profesională, fiind structurat în corespundere cu Principiile de la 

Bangalore, care prevăd formarea unor practici interne de manifestare profesionale a magistraților, 

recomandări în vederea menținerii prestigiului și îmbunătățirii imaginii justiției. Codul de etică și 

conduită a fost elaborat cu suportul financiar al Proiectului Uniunii Europene ATRECO. Totodată, cu 

suportul ATRECO au fost elaborate și distribuite 2000 de broșuri privind Codul de etică și conduită 

profesională al judecătorului. 

 

La fel, în anul 2016 Consiliul Superior al Magistraturii a realizat două spoturi publicitare privind 

activitatea CSM și cea a sistemului judecătoresc din Republica Moldova. Spoturile publicitare au drept 

scop organizarea de campanii de informare și conștientizare a publicului larg despre activitatea 

sistemului judecătoresc în ansamblu, reieșind din materialele informative pe teme de interes major, 

precum și repartizarea PIGD, înregistrarea audio a ședințelor de judecată, drepturile și obligațiile unui 

participant la proces și nu în ultimul rînd examinarea chestiunilor de către Plenul Consiliului Superior 

al Magistraturii. 

 

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

 

Mebrii Grupului de coordonare și monitorizare al Pilonului I au aprobat Raportul Anual pentru anul 

2016 al Pilonului I cu 9 voturi pentru și un vot împotrivă. 

 

Concluzie: Raportul Anual pentru anul 2016 al Pilonului I a fost aprobat. 
 

Dorel MUSTEAȚĂ: 

Ședința grupului pentru coordonarea și monitorizarea Pilonului I se declara închisă. 
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Notă: Înregistrarea audio a ședinței grupului de lucru al Pilonului I din 09.02.2017 se află la Secretariatul grupurilor de 

lucru. 

 

III. Decizii ale Grupului de lucru  

- A fost stabilită următoarea şedinţă pentru luna martie 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 festivă, (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.  

 

VII. Semnături  

 

 

             Președintele Grupului de lucru                                                Secretarul Grupului de lucru  

 

 

 

               

                  ____________________                                                        ____________________ 

                       

                     Dorel MUSTEAȚĂ                                                                  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 Zinaida CARP Ministerul Justiției 

2 Elena COROLEVSCHI Agenția de Administrare a Instanțelor Judecătorești    

3 Dorel MUSTEAȚĂ  Consiliul Superior al Magistraturii 

4 Valentina CONȚESCU Institutul Național al Justiției 

5 Aliona SVIDERSCAIA Centrul de Telecomunicații Speciale 

6 Dumitru CHEBAC Uniunea Avocaților 

7 Vladimir ADAM Consiliul Superior al Procurorilor 

8 Pavel GRECU Centrul de Resurse Juridice din Moldova 

9 Olga RABEI Institutul de Reforme Penale 

10 Veaceslav IURȚUC Ministerul Afacerilor Interne 
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B. Membrii observatori  

C. Membrii invitați/reprezentanți ai 

donatorilor 

 

D. Secretariat  

1 Vladimir VALUȚA Ministerul Justiției 

E. Membrii cu drept de vot 

absenți de la ședință   

 

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

2 Ghenadie NICOLAEV Curtea Supremă de Justiție 

F Participanți fără drept de vot 

 

 

1 Valentin NAVAL Consiliul Superior al Magistraturii 


